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16  ตุลาคม  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 13.43 13.43 13.45 13.19 13.25 -0.18 
พฤษภำคม 2562 13.53 13.53 13.54 13.31 13.38 -0.15 
กรกฎำคม 2562 13.61 13.60 13.60 13.37 13.45 -0.16 
ตุลำคม 2562 13.82 13.78 13.81 13.58 13.67 -0.15 
มีนำคม 2563 14.37 14.29 14.36 14.12 14.23 -0.14 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.30 14.22 14.30 14.06 14.20 -0.10 
กรกฎำคม 2563 14.22 14.22 14.22 14.02 14.15 -0.07 
ตุลำคม 2563 14.25 14.21 14.23 14.05 14.21 -0.04 
มีนำคม 2564 14.47 14.36 14.46 14.29 14.46 -0.01 
พฤษภำคม 2564 14.34 14.22 14.25 14.22 14.33 -0.01 
กรกฎำคม 2564 14.26    14.25 -0.01 
                             

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 101,053 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

748,514 ล็อต 
                      

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2561 370.80 370.80 371.70 364.60 366.50 -4.30 
มีนำคม 2562 370.60 370.50 371.00 364.20 365.10 -5.50 
พฤษภำคม 2562 373.80 373.50 373.80 367.80 368.30 -5.50 
สิงหำคม 2562 376.70 376.70 377.00 371.00 371.30 -5.40 
ตุลำคม 2562 379.00 379.00 379.40 374.10 374.10 -4.90 
ธนัวำคม 2562 382.40 381.50 381.50 377.70 377.70 -4.70 
มีนำคม 2563 386.80 0.00 382.00 382.00 382.00 -4.80 
พฤษภำคม 2563 389.50 0.00 384.70 384.70 384.70 -4.80 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.12 เซนต ์  และปิดตลำดดำ้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน  หลงัจำกกำรปรับข้ึนเม่ือไม่
นำนมำน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจำกเงินเรียลบรำซิลแขง็ค่ำข้ึนและควำมคำดกำรณ์ถึงกำรลดผลผลิตจำกบรำซิล  ดำ้น
รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.14 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.20% ท่ีระดบั 71.92 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 71.02-72.27 เหรียญสหรัฐฯ  
รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปรับตวัลดลง 0.18 เซนต ์ หรือ 1.34% ท่ี
ระดบั 13.25 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูช่่วงระหวำ่ง 13.19-13.45 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม  2562 ปิดตลำดลดลง 0.15 เซนต ์ หรือ 1.11% ท่ีระดบั 13.38 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง
ระหวำ่ง 13.31-13.54 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงทุกเดือนในช่วง 0.01-0.16 เซนต ์
ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 101,053 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 15 ตุลำคม  2561 
ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 6,796 ลอ็ต เหลือ 404,276 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด
เพิ่มข้ึน 3,755 ล็อต เป็น 748,514 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั  โดยรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 4.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.16% ท่ีระดบั 366.50 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 364.60-371.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 5.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.48% ท่ีระดบั 365.10 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 364.20-371.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

             

วนัท่ี 16  ตุลำคม  2561  มีรำยงำนวำ่ในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน)  กระทรวงเกษตรของ
บรำซิลไดจ้ดัสรรใหโ้รงงำนน ้ำตำล 43 โรงงำนทำงภำคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของบรำซิลเพื่อส่งออก
น ้ำตำลไปยงัสหรัฐฯ จ ำนวน 161,258 ชอร์ตตนั  เพิ่มข้ึน 3.37% จำก 156,000 ชอร์ตตนั ในปีก่อน  โดยสหรัฐฯ 
ไดก้ ำหนดโควตำกำรน ำเขำ้น ้ ำตำลจำกบรำซิลเป็นประจ ำทุกปีและรัฐบำลบรำซิลจดัสรรปริมำณระหวำ่ง
โรงงำนท่ีตั้งอยูใ่นภำคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำยใตโ้ควตำน ำเขำ้ในสหรัฐฯ  ผูน้  ำเขำ้น ้ำตำลตอ้งจ่ำย 
0.014606 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม และกำรน ำเขำ้นอกโควตำตอ้งจ่ำย 0.3387 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม โดย
โรงงำน ในรัฐ Alagoas จะส่งออกจ ำนวน 67,810 ชอร์ตตนั หรือเท่ำกบั 42.05%  ของโควตำทั้งหมด,  
Pernambuco จะส่งออก 44,480 ชอร์ตตนั หรือเท่ำกบั 29.69% ของโควตำทั้งหมด  Paraíba, Bahia และ Rio 
Grande do Norte จะส่งออก 10,050, 10,120 และ 10,230 ชอร์ตตนั ตำมล ำดบั หรือเท่ำกบั 6% ของโควตำ
ทั้งหมด 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ เพียง ณ 

วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้2,232,100 ตนั ลดลง 2.9% จำก 2,298,600 ตนั    ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  โดยมีปริมำณบ้ีทเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 15,293,440 ตนั  ลดลง 8.7% จำก 16,756,600 ตนั 

ในปีก่อน  อตัรำกำรหีบสกดั 14.60% เพิ่มข้ึนจำก 13.72% .ในปีก่อน โดยมีโรงงำนจ ำนวน 72 โรงงำนท่ี

ด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ปีก่อน 3 โรงงำน และปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้จ ำนวน 17,638,520 ตนั   ลดลง 

12.1% จำก 20,077,120 ตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561  กระทรวงเกษตรเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 15 ตุลำคม 2561  เบลำรุส

เก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 58,500 แฮคแต  หรือ 58.8% ของพื้นท่ีเพำะปลูก 99,600 แฮคแต มำกกวำ่ 

เล็กนอ้ยจำก 56,400 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้2,609,000 ตนั  เพิ่มข้ึน

จำก 2,590,600 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.6 ตนั/แฮคแต  ลดลงจำก 45.96 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 16.59%  เพิ่มข้ึนจำก 15.89% 

 วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561  มีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU)   ไดอ้อกใบอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลจำกกลุ่ม 

EPA/EBA  ประจ ำสัปดำห์ถึงวนัท่ี 7 ตุลำคม จ ำนวน 32,474 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจำก 6,279 ตนั ในสัปดำห์

ก่อน   อน่ึง สหภำพยโุรปอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลปี 2560/2661 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 556,270 ตนั 

ลดลง 58% จำก 1,316,689 ตนั ในปี 2559/2560   โดยน ำเขำ้จำกมอริเชียส (168,486 ตนั) เบลีซ (141,204 ตนั) 

ฟิจิ (68,510 ตนั) และกำยอำนำ (56,905 ตนั) 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

17 ตุลาคม  2561 
 


