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14 มีนาคม  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

พฤษภำคม 2561 12.62 12.64 12.83 12.58 12.76 0.14 
กรกฎำคม 2561 12.89 12.90 13.02 12.84 12.97 0.08 
ตุลำคม 2561 13.27 13.27 13.37 13.24 13.33 0.06 
มีนำคม 2561 14.21 14.21 14.26 14.14 14.23 0.02 
พฤษภำคม 2562 14.39 14.39 14.39 14.30 14.38 -0.01 
กรกฎำคม 2562 14.51 14.49 14.52 14.42 14.49 -0.02 
ตุลำคม 2562 14.81 14.79 14.80 14.71 14.77 -0.04 
มีนำคม 2562 15.31 15.29 15.29 15.20 15.25 -0.06 
พฤษภำคม 2563 15.32 15.30 15.30 15.24 15.28 -0.04 
กรกฎำคม 2563 15.41 15.36 15.36 15.36 15.38 -0.03 
ตุลำคม 2563 15.65    15.63 -0.02 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 105,898 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

908,031 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2561 353.70 354.20 356.10 352.80 353.90 +0.20 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 349.60 350.00 351.50 348.10 349.70 +0.10 
ตุลำคม 2561 351.00 351.00 352.10 348.70 350.70 -0.30 
ธนัวำคม 2561 357.40 356.70 357.30 355.30 356.90 -0.50 
มีนำคม 2562 364.80 364.30 365.00 363.10 364.60 -0.20 
พฤษภำคม 2562 371.10 0.00 370.70 370.70 370.70 -0.40 
สิงหำคม 2562 377.80 0.00 377.50 377.50 377.50 -0.30 
ตุลำคม 2562 383.60 0.00 383.30 383.30 383.30 -0.30 

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 0.01-0.05 เซนต ์  และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยรำคำฟ้ืนตวัจำกระดบัต ่ำสุดใน
รอบ 8 เดือนคร่ึง ในรอบกำรซ้ือขำยก่อนหนำ้ท่ีระดบั 12.53 เซนต ์ซ่ึงเป็นระดบัสนบัสนุนทำงเทคนิคเน่ืองจำก
สัญญำสปอตดงักล่ำวไม่อำจร่วงลงต ่ำกวำ่ระดบัต ่ำติดต่อกนั 3 วนั ในเดือนมิถุนำยน 2560   ดีลเลอร์ระบุวำ่ กำร
ผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึนในอินเดียและไทย ท ำใหต้ลำดยงัอยูใ่นแนวตั้งรับ แมว้ำ่กำรปรับลดลงของผลผลิตใน
บรำซิลควรจ ำกดัสต็อค  บริษทั Datagro คำดกำรณ์วำ่บรำซิลซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ำตำลรำยใหญ่ท่ีสุดในภูมิภำค จะ
เก็บเก่ียวออ้ยไดน้อ้ยท่ีสุดในรอบ 5 ปี จำกกำรเก็บเก่ียวรอบใหม่ท่ีจะเร่ิมตน้ในเดือนเมษำยน เน่ืองจำกออ้ยท่ีมี
อำยจุะท ำใหไ้ดผ้ลผลิตนอ้ยลง  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2561 ปรับตวั
เพิ่มข้ึน 25 เซนต ์ หรือ 0.41% มำปิดตลำดท่ี 60.96 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 60.11-
61.33 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 
0.14 เซนต ์ หรือ 1.11% ท่ีระดบั 12.76 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.58-12.83 เซนต ์ และรำคำ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.08 เซนต ์ หรือ 0.62% ท่ีระดบั 12.97 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.84-13.02 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 
0.01-0.06 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน  105,898 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 
13 มีนำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ลดลง 485 ล็อต เหลือ 423,643 ล็อต และของ
น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 20,439 ล็อต เป็น 908,031 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่ม
สูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.20 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.06% ท่ีระดบั 353.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 352.80-356.10 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 
0.03% ท่ีระดบั 349.70 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 348.10-351.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี 14 มีนำคม 2561  มีรำยงำนวำ่  กำรส่งออกน ้ำตำลของบรำซิลชะลอตวัลง ท ำใหส้ต็อคน ้ำตำลใน

ปลำยเดือนเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 อยูใ่นระดบัสูงเป็นประวติักำรณ์ โดยมีน ้ำตำลจ ำนวน 1.6 ลำ้นตนั  ออกจำก

คลงัสินคำ้ในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ สตอ็คน ้ำตำลลดลงเหลือนอ้ยกวำ่ 5.2 ลำ้นตนั  ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดใหมข่องปีน้ี 

เทียบกบั 4.6 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นน ้ำตำล VHP จ ำนวน 2.6 ลำ้นตนั  (2.5 ลำ้นตนั ใน

ปีก่อน น ้ำตำล Crystals จ ำนวน 2.4 ลำ้นตนั (2 ลำ้นตนั ในปีก่อน)  และส่วนท่ีเหลือเป็นน ้ำตำลออร์แกนิคและ

น ้ำตำลรีไฟน์ 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 14 มีนำคม 2561  กระทรวงอำหำครของอินเดียคำดวำ่ในปี 2560/2561 อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้
27.2 ลำ้นตนั  ซ่ึงต ่ำกวำ่ตวัเลขท่ีสมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) ท่ีคำดวำ่จะผลิตได ้ 29.5 ลำ้นตนั   และ
เทียบกบัปี 2559/2560 ท่ีผลิตได ้20.3 ลำ้นตนั  ส ำหรับสต็อคน ้ำตำลยกมำมีจ ำนวน  4  ลำ้นตนั  ท ำใหอุ้ปทำน
น ้ำตำลในปี 2560/ 2561 มีจ ำนวน 31.2  ลำ้นตนั  ปริมำณกำรบริโภคคำดวำ่จะมีจ ำนวน 25 ลำ้นตนั  โดยผลผลิต
น ้ำตำลส่วนใหญ่มำจำก 3 รัฐ คือ รัฐ Uttar Pradesh, รัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka จ ำนวน 10.1 ,9.05 และ 
3.15 ลำ้นตนั ตำมล ำดบั สต็อคน ้ำตำล ณ ส้ินเดือนกุมภำพนัธ์มีจ ำนวน 15.8 ลำ้นตนั และปริมำณกำรส่งออก
เดือนตุลำคม-มกรำคม มีจ ำนวน 550,000 ตนั  ซ่ึง 99% อยูภ่ำยใต ้ The Advance Authorisation Scheme  
 วนัท่ี 7 มีนำคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 10 มีนำคม   2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 420,827 428,504 -1.79 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 31,622,328 31,975,527 -1.10 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 3,477,040 3,452,753 +0.70 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 11.00 10.80 +1.85 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.26 8.06 +2.48 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.14 74.62 +0.70 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

15 มีนาคม  2561 

 

 

 


