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16  ธันวาคม  2558 
 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 100,524 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 846,065 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2559 401.40 399.50 403.30 397.40 401.50 +0.10 
พฤษภำคม 2559 399.40 397.90 401.20 396.00 399.70 +0.30 
สิงหำคม 2559 396.50 395.00 398.50 393.60 396.80 +0.30 
ตุลำคม 2559 394.60 392.80 396.40 391.90 394.90 +0.30 
ธนัวำคม 2559 396.10 396.10 398.30 393.80 396.90 +0.80 
มีนำคม 2560 398.40 396.80 399.70 396.80 399.10 +0.70 
พฤษภำคม 2560 397.80 396.10 398.60 396.10 398.60 +0.80 
สิงหำคม 2560 394.80 393.10 395.60 393.10 395.60 +0.80 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนำคม 2559 14.59 14.59 14.65 14.33 14.59 0.00 
พฤษภำคม 2559 14.24 14.25 14.34 14.01 14.28 +0.04 
กรกฎำคม 2559 13.97 13.98 14.09 13.78 14.03 +0.06 
ตุลำคม 2559 14.02 14.02 14.14 13.84 14.08 +0.06 
มีนำคม 2560 14.46 14.45 14.57 14.27 14.51 +0.05 
พฤษภำคม 2560 14.23 14.23 14.34 14.08 14.28 +0.05 
กรกฎำคม 25609 13.99 13.91 14.09 13.83 14.03 +0.04 
ตุลำคม 2560 13.95 13.89 14.03 13.78 13.98 +0.03 
มีนำคม  2561 14.10 14.04 14.17 13.93 14.12 +0.02 
พฤษภำคม 2561 13.89 13.86 13.95 13.73 13.92 +0.03 
กรกฎำคม 25619 13.76 13.72 13.82 13.60 13.81 +0.05 
ตุลำคม 2561 13.85 13.80 13.90 13.70 13.91 +0.06 

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 0.01-0.08 เซนต ์ รำคำน ้ำตำลปิดตลำดทรงตวั โดยฟ้ืนตวัข้ึนจำกแรงซ้ือในช่วงทำ้ยตลำด  
หลงัร่วงลงเกือบ 2% แมเ้ทรดเดอร์จ ำนวนมำกชะลอกำรซ้ือขำยก่อนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) แถลงนโยบำย
ซ่ึงคำดวำ่จะปรับข้ึนอตัรำดอกเบ้ีย ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX ด่ิงลงหลงัจำกรัฐบำลสหรัฐฯ รำยงำน
วำ่ สตอ็กน ้ำมนัดิบสหรัฐฯ พุง่ข้ึนสูงเกินคำด และหลงัจำกธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ปรับข้ึนอตัรำดอกเบ้ีย 
0.25% ส่งผลใหด้อลลำร์แขง็ค่ำข้ึน ซ่ึงไดส่้งผลลบต่อรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์ รำคำน ้ำมนัดิบสัญญำส่งมอบเดือน
มกรำคม 2559 ด่ิงลง 1.83 เหรียญสหหรัฐฯ หรือ 4.90% มำปิดตลำดท่ี 35.52 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 35.29-37.35 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 
ปิดตลำดไม่เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 14.59 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.33-14.65 เซนต ์ และรำคำ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.04 เซนต ์ หรือ 0.28% ท่ีระดบั 14.28 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.01-14.34 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.02-
0.06 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย 100,524 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 
2558 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ลดลง  6,527 ล็อต เหลือ 389,201 ล็อต  และของน ้ำตำลทั้งตลำด
ลดลง 3,001 ล็อต เหลือ  846,065 ล็อต  ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน โดยรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.02% ท่ีระดบั 
401.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 397.40-403.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.08% ท่ีระดบั 399.70 เหรียญ
สหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 399.70-396.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 

วนัท่ี  16  ธนัวำคม  2558  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  จำกกำรท่ีรำคำน ้ำตำล 
ภำยในประเทศของอินเดียปรับตวัข้ึนประมำณ 12%  ในช่วง 2 สัปดำห์ท่ีผำ่นมำ  ส่งผลใหก้ำรส่งออกน ้ำตำลของ
อินเดียลดลง  ซ่ึงทำงโรงงำนน ้ำตำลอำจไม่ปฏิบติัตำมท่ีทำงรัฐบำลอินเดียตั้งเป้ำใหส่้งออก 4 ลำ้นตนั  รำคำ
น ้ำตำลท่ีปรับตวัสูงข้ึนช่วยใหท้ำงโรงงำนน ้ำตำลสำมำรถจ่ำยหน้ีใหแ้ก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ยได ้  และในฤดูกำร
ผลิตน้ีอินเดียไดส่้งออกน ้ำตำลไปแลว้ประมำณ 300,000 ตนั  จำกท่ีมีสัญญำ 600,000 ตนั  และคำดวำ่ในปี 
2558/2559 อินเดียมีเป้ำหมำยท่ีจะส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 1-1.2 ลำ้นตนั  และน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 2 
ลำ้นตนั   และโรงงำนน ้ำตำลในอินเดียจะสำมำรถผลิตเอทำนอลเพิ่มข้ึนเป็นเท่ำตวัถึง 1.25-1.30 พนัลำ้นลิตร 
 วนัท่ี  16  ธนัวำคม  2558  มีรำยงำนวำ่  อินโดนีเซียจะเพิ่มโควตำกำรน ำเขำ้น ้ำตำลในปี 2559 เป็น 3.2 
ลำ้นตนั  หรือประมำณ 5%  จำก 3.1 ลำ้นตนั ในปี 2558  ทั้งน้ี เน่ืองจำกมีควำมตอ้งกำรเพิ่มข้ึนในอุตสำหกรรม
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 



www.sugarzone.in.th 

 

3 
 

วนัท่ี  16  ธนัวำคม  2558  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รำยงำน 
วำ่ในปี 2558/2559  เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม  2558 ยเูครนผลิตน ้ำตำลทรำขำวจำกบ้ีทได ้1.403 ลำ้นตนั นอ้ย
กวำ่ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีเพียง 6 โรงงำนท่ียงัด ำเนินกำรผลิต ลดลงจำก 11 โรงงำน ในปีท่ีผำ่นมำ 
โดยมี 29 โรงงำนท่ีปิดหีบไปแลว้ มีบ้ีทเขำ้สู่โรงงำน 9.56 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดั 14.7% เทียบกบั 14.1% ใน
ปีก่อน และในฤดูกำลปัจจุบนัคำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มสูงข้ึนมำกกวำ่ 1.1-1.2 ลำ้นตนั แต่ยงัคงลดลงจำก 2.09 
ลำ้นตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี  16  ธนัวำคม  2558   The Sugar Regulatory Administration (SRA)  คำดวำ่ในปี 2559 ฟิลิปปินส์
จะน ำเขำ้น ้ำตำลเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ปีท่ีผำ่นมำ โดยผลผลิตน ้ำตำลลดลงจำกปัญหำภยัแลง้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ ซ่ึงจะน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบมำกสุดจ ำนวน 169,385 ตนั  กำรน ำเขำ้ดงักล่ำวเป็น
กำรทดแทนกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 135,508 ตนั ไปยงัสหรัฐฯ  ภำยใตโ้ควตำพิเศษ และยงัลดกำร
คำดกำรณ์ผลผลิตน ้ำตำลในปี 2558/2559 (กนัยำยน-สิงหำคม) วำ่จะเหลือจ ำนวน 2.228 ลำ้นตนั (tel quel)  จำก 
2.27 ลำ้นตนั  และกำรคำดกำรณ์อำจจะปรับลดลงไดอี้กหลงัจำกท่ีผลผลิตในเดือนกนัยำยน-พฤศจิกำยนลดลง 
30%  เม่ือเทียบกบัในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  16  ธนัวำคม  2558  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ 
ใน ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2558  รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้4.81 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 4.28 
ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีจ ำนวนโรงงำน 34 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิตอยู ่ ( เพิ่มข้ึน
จำก 26 โรงงำนเม่ือปีก่อน)  ในขณะท่ีมีโรงงำนจ ำนวน 38 โรงงำนท่ีหยุดท ำกำรผลิตแลว้  โดยมีบ้ีทท่ีเก็บเก่ียว
ได ้38 ลำ้นตนั  และมีบ้ีทท่ีส่งเขำ้โรงงำนจ ำนวน 33.4 ลำ้นตนั   
 

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

17 ธันวาคม  2558 
 


