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14 กุมภาพนัธ์  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-) 

มีนำคม 2561 13.48 13.48 13.60 13.35 13.40 -0.08 
พฤษภำคม 2561 13.44 13.40 13.48 13.26 13.31 -0.13 
กรกฎำคม 2561 13.57 13.54 13.61 13.40 13.42 -0.15 
ตุลำคม 2561 13.93 13.93 13.98 13.76 13.78 -0.15 
มีนำคม 2562 14.72 14.73 14.76 14.53 14.56 -0.16 
พฤษภำคม 2562 14.73 14.74 14.76 14.55 14.57 -0.16 
กรกฎำคม 2562 14.75 14.76 14.78 14.61 14.59 -0.16 
ตุลำคม 2562 14.97 14.97 14.98 14.83 14.81 -0.16 
มีนำคม 2563 15.39 15.39 15.39 15.26 15.23 -0.16 
พฤษภำคม 2563 15.33 15.31 15.31 15.21 15.17 -0.16 
กรกฎำคม 2563 15.29 15.27 15.27 15.20 15.14 -0.15 
ตุลำคม 2563 15.43 15.32 15.33 15.32 15.28 -0.15 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 191,320 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

893,480 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2561 360.20 360.50 360.80 355.00 357.10 -3.10 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 361.20 361.60 362.10 356.40 357.90 -3.30 
ตุลำคม 2561 365.00 365.40 365.70 360.40 360.70 -4.30 
ธนัวำคม 2561 370.90 371.30 371.40 366.20 366.50 -4.40 
มีนำคม 2562 377.30 377.20 377.20 373.10 373.50 -3.80 
พฤษภำคม 2562 384.20 383.30 383.30 379.60 380.30 -3.90 
สิงหำคม 2562 389.80 386.00 386.00 385.80 385.90 -3.90 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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      ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง 
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.11 เซนต ์  และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยตลำดไดรั้บแรงกดดนั
จำกอุปทำนน ้ำตำลโลกลน้ตลำด ท่ำมกลำงกำรผลิตอนัแขง็แกร่งในสหภำพยโุรป(EU) อินเดียและไทย 
ในขณะท่ีอุปสงคมี์ไม่เพียงพอ แมว้ำ่จะมีแรงซ้ือคืน(Short-covering) จำกกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก ำไรต่ำงๆ 
แต่แรงขำยจำกประเทศผูผ้ลิต ท ำใหก้ำรเคล่ือนไหวของรำคำอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ำกดั  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 
NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2561 เพิ่มข้ึน 1.41 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.38% มำปิดตลำด
ท่ี 60.60 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 58.20-60.90 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำด     นิวยอร์ค ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.08 เซนต ์หรือ 0.59% ท่ีระดบั 13.40 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.35-13.60 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิด
ตลำดลดลง 0.13 เซนต ์ หรือ 0.97%  ท่ีระดบั 13.31 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.26-13.48 เซนต ์
ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.15-0.16 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 191,320 ล็อต 
น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 
2561  ลดลง 22,537 ล็อต เหลือ 176,961 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 10,120 ล็อต เป็น 893,480 
ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ
เดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.86% ท่ีระดบั 357.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 355.00-360.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 
2561 ปิดตลำดลดลง 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.91% ท่ีระดบั 357.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 356.40-362.10  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลของ

อินเดีย ในช่วงหลงัของเดือนมกรำคม มีจ ำนวน 3.530 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึนจำก 3.211 ลำ้น

ตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกรำคม และ 2.375 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูกำร

ผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 17.067 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 12.855 ลำ้นตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำน 503 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ลดลงจำกสองสัปดำห์ก่อน 1 โรงงำน 

และ มำกกวำ่ในช่วงเวลำเดียวของปีก่อน 169 โรงงำน ในขณะท่ี ISMA คำดวำ่ อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้26.1 

ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 20.2 ลำ้นตนั ในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 ในขณะท่ีมีบำงส่วนคำดวำ่อินเดียจะผลิตน ้ำตำล

ไดม้ำกถึง 27.5-28.0 ลำ้นตนั ส ำหรับในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้ 6.310 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.676  

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  183 โรงงำน เพิ่มข้ึนจำก 58 โรงงำนในปี

ก่อน ซ่ึงปัญหำควำมแหง้แลง้มีผลกระทบต่อผลผลิตออ้ย ส่วนรัฐ Uttar Pradesh เพียง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 

2561 มีโรงงำน 119 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต และผลิตน ้ำตำลได ้ 5.448 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 4.559 ลำ้นตนั 

และรัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้ 2.655 ลำ้นตนั  มำกกวำ่ในปีก่อน 645,000 ตนั มีโรงงำน 59 โรงงำนท่ี

ด ำเนินกำรผลิต ลดลงจำกสองสัปดำห์ก่อน 3 โรงงำน แต่เทียบกบัเพียง 13 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน ส่วนรัฐ Gujarat มีโรงงำน 17 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้580,000 ตนั เทียบกบัปีก่อนท่ีมี  20 โรงงำน 

และผลิตน ้ำตำลได ้ 575,000 ตนั    ส ำหรับรัฐ Tamil Nadu มี 27 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต และน ้ำตำลได ้

220,000 ตนั  ลดลงจำก 350,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงำน 36 โรงงำน ในปี 2559 

มีรำยงำนวำ่เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2561 รัฐบำลออสเตรเลียและเปรู ไดล้งนำมในขอ้ตกลงกำรคำ้

เสรีเปรู-ออสเตรเลีย (PAFTA) หลงัจำกท่ีมีกำรเปิดเจรจำเม่ือเดือนพฤษภำคม 2560 และไดข้อ้สรุปในวนัท่ี 

10 พฤศจิกำยน 2560 ซ่ึงเป็นกำรเจรจำขอ้ตกลงกำรคำ้เสรีของออสเตรเลียท่ีเร็วท่ีสุด โดยใชเ้วลำเพียง 9 เดือน

เท่ำนั้น  ซ่ึงภำยใตข้อ้ตกลงดงักล่ำว อตัรำภำษีศุลกำกร 99% ของสินคำ้จำกออสเตรเลียท่ีส่งไปยงัเปรู จะถูก

ยกเลิกภำยใน 5 ปี ส ำหรับโควตำน ำเขำ้น ้ำตำลจำกออสเตรเลียท่ีส่งไปเปรู โดยไม่เสียภำษีน ำเขำ้ (Duty-Free 

TRQ) ในปีท่ี 1 มีจ  ำนวน 30,000 ตนั และภำยในปีท่ี 18 จะมีจ ำนวน 90,000 ตนั ซ่ึงเท่ำกบั 30% ของกำร

น ำเขำ้น ้ำตำลทั้งหมดของเปรู 

น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 ส้ินสุดระยะเวลำในกำร

ซ้ือขำยลงเม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2561 ปรำกฎวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเพียง 732 ล็อต หรือประมำณ 

36,600 เมตริกตนั โดยผูรั้บมอบไดแ้ก่ บริษทั E D & F Man และผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั Sucden (183 ล็อต 

หรือ 9,150 เมตริกตนั) และบริษทั Alvean (549 ล็อต หรือ 27,450 เมตริกตนั) ซ่ึงเป็นน ้ำตำลจำกกวัเตมำลำ

ทั้งหมด 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                                     

15 กุมภาพันธ์  2561 
 


