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Daily Market Report 

 

 

16  พฤศจิกายน  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.65 12.65 12.78 12.61 12.69 +0.04 
พฤษภำคม 2562 12.80 12.78 12.91 12.75 12.84 +0.04 
กรกฎำคม 2562 12.91 12.91 13.01 12.85 12.95 +0.04 
ตุลำคม 2562 13.11 13.11 13.20 13.05 13.15 +0.04 
มีนำคม 2563 13.63 13.63 13.70 13.59 13.66 +0.03 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.64 13.64 13.69 13.61 13.66 +0.02 
กรกฎำคม 2563 13.63 13.64 13.69 13.60 13.65 +0.02 
ตุลำคม 2563 13.71    13.72 +0.01 
มีนำคม 2564 14.05    14.05 0.00 
พฤษภำคม 2564 13.92    13.92 0.00 
กรกฎำคม 2564 13.84    13.83 -0.01 
ตุลำคม 2561 13.89    13.88 -0.01 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 56,771 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

783,674 ล็อต 
                      

 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 343.20 342.40 344.50 341.00 341.10 -2.10 
พฤษภำคม 2562 347.70 346.90 348.90 345.20 345.80 -1.90 
สิงหำคม 2562 352.90 352.10 354.40 350.80 351.60 -1.30 
ตุลำคม 2562 356.80 355.80 358.00 355.00 355.50 -1.30 
ธนัวำคม 2562 362.20 360.30 362.50 360.30 361.00 -1.20 
มีนำคม 2563 367.80 367.80 367.80 366.60 366.60 -1.20 
พฤษภำคม 2563 371.50 0.00 370.30 370.30 370.30 -1.20 

         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 เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.02 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน  กำรแขง็ค่ำของสกุลเงินเรียล 

บรำซิล ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ำตำลชั้นน ำ เป็นแรงหนุนน ้ำตำลทรำยดิบในช่วงแรก และภำวะขำดแคลนอุปทำน

น ้ำตำลโลก รวมทั้งกำรอ่อนค่ำของดอลลำร์สหรัฐฯ และกำรปรับตวัข้ึนของพลงังำน เป็นแรงหนุนน ้ำตำล

เล็กนอ้ย ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดไม่เปล่ียนแปลงท่ี

ระดบั 56.46 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 55.89-57.96 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำย

ดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.04 เซนต ์ หรือ 0.32% ท่ีระดบั 12.69 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.61-12.78 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.04 เซนต ์  หรือ 0.31% ท่ีระดบั 12.84 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.75-

12.91 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.04 เซนต ์

ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 56,771 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 

2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 3,974 ล็อต เหลือ 329,773 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด

ลดลง 5,141 ล็อต เหลือ 783,674 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง โดยรำคำน ้ำตำล

ทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 2.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.61% ท่ีระดบั 341.10 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 341.00-344.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 1.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.55% ท่ีระดบั 345.80 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 345.20-348.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

             
  วนัท่ี 16  พฤศจิกำยน 2561  The National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF) 

ของอินเดียรำยงำนวำ่ ในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน)  เพียง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561  อินเดียผลิต

น ้ำตำลได ้1.08 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลงจำก 1.9  ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดย

น ้ำตำลท่ีผลิตไดจ้ำกรัฐ Maharashtra  มีจ  ำนวน 560,000  เมตริกตนั  รัฐ Karnataka  มีจ  ำนวน 230,000  

เมตริกตนั  และรัฐ Uttar Pradesh มีจ ำนวน  120,000  เมตริกตนั  ทั้งน้ีมีโรงงำนน ้ำตำลในรัฐ Maharashtra  

จ  ำนวน 103 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  และ 42  โรงงำน ในรัฐ Uttar Pradesh   ขณะเดียวกนั NFCSF คำดวำ่ใน

ฤดูกำรผลิตน้ีรัฐ  Uttar Pradesh จะผลิตน ้ำตำลได ้11.2 ลำ้นตนั  รัฐ Maharashtra จะผลิตได ้9.7 ลำ้นตนั  รัฐ  

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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Karnataka จะผลิตได ้4.1  ลำ้นตนั  รัฐ  Gujarat จะผลิตได ้1.1 ลำ้นตนั  และรัฐ  Tamil Nadu  จะผลิตได ้1.0 

ลำ้นตนั  รวมในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  คำดวำ่อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้32.4 ลำ้นตนั   

 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้1,089,300 แฮคแต หรือ 98.2% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(1,108,900 แฮคแต)  เทียบกบั 1.1 ลำ้นแฮคแต ในปีก่อน   ผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 40.6 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 47.5 ลำ้น

ตนั   ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 13.3%  อยูท่ี่ 37.3  ตนั/แฮคแต จำก 43.02 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี  16  พฤศจิกำยน  2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์

ในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 281 ตุลำคม  2561 ดงัน้ี 

 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 2,100,272 1,669,488 +25.80 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 180,046 137,241 +31.19 
โมลำส (ตนั) 81,659 59,376 +37.53 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.57 8.22 +4.28 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.89 3.56 +9.32 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

19 พฤศจิกายน 2561 

 


