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18  มีนาคม  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.52 12.60 12.87 12.56 12.84 +0.32 
กรกฎำคม 2562 12.68 12.80 13.03 12.72 13.01 +0.33 
ตุลำคม 2562 13.03 13.09 13.35 13.06 13.33 +0.30 
มีนำคม 2563 13.92 14.02 14.22 13.95 14.20 +0.28 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.05 14.15 14.30 14.07 14.29 +0.24 
กรกฎำคม 2563 14.14 14.25 14.37 14.16 14.34 +0.20 
ตุลำคม 2563 14.32 14.43 14.51 14.38 14.48 +0.16 
มีนำคม 2564 14.87 14.98 15.03 14.96 14.99 +0.12 
พฤษภำคม 2564 14.86 14.97 15.04 14.94 15.00 +0.14 
กรกฎำคม 2564 14.86 14.96 15.01 14.91 15.01 +0.15 
ตุลำคม 2564 14.98 15.13 15.13 15.13 15.14 +0.16 

                 

               

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

157,623 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

926,435 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 340.70 343.00 347.00 340.90 346.70 +6.00 
สิงหำคม 2562 348.10 350.30 355.30 348.00 355.00 +6.90 
ตุลำคม 2562 353.80 355.80 360.70 353.50 360.70 +6.90 
ธนัวำคม 2562 361.70 364.10 368.20 361.60 368.20 +6.50 
มีนำคม 2563 369.90 372.10 376.10 370.10 376.10 +6.20 
พฤษภำคม 2563 375.80 381.00 381.90 379.70 381.90 +6.10 
สิงหำคม 2563 380.50 0.00 386.50 386.50 386.50 +6.00 
ตุลำคม 2563 385.00 0.00 391.00 391.00 391.00 +6.00 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.06-0.15 

เซนตแ์ละปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนจำกกำรท่ีค่ำเงินเรียลของบรำซิลแขง็ค่ำข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลำร์

สหรัฐฯ    และรำคำน ้ำมนัดิบท่ีพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4 เดือน ซ่ึงส่งผลดีต่อรำคำเอทำนอลและอำจกระตุน้

ใหโ้รงงำนน ้ำตำลของบรำซิลหนัไปผลิตเอทำนอลมำกกวำ่กำรผลิตน ้ำตำล รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ

ส่งมอบเดือนเมษำยน 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.57 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.97% ท่ีระดบั 59.09 เหรียญสหรัฐฯ/

บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 58.05-59.23 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ตำมสัญญำ

เดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.32 เซนต ์ หรือ 2.56% ท่ีระดบั 12.84 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 12.56-12.87 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.33 เซนต ์ 

หรือ 2.60% ท่ีระดบั 13.01 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.72-13.03 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.12-0.30 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 157,623 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน

ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2562 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 655 ล็อต 

เหลือ 349,135 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 7,574 ล็อต เป็น 926,435 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำว

ลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 6.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 14.76% ท่ีระดบั 346.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 340.90-347.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำด

เพิ่มข้ึน 6.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.98% ท่ีระดบั 355.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 348.00-355.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี  18  มีนำคม  2562 ISMA รำยงำนวำ่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนำคม  2562  โรงงำน
น ้ำตำลอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 2.579 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 2.643 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน และลดลงจำก 2.838 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนกุมภำพนัธ์ รวมผลผลิตน ้ำตำล
ทั้งหมดในปี 2561/2562  ถึงกลำงเดือนมีนำคม 2562 มีจ ำนวน 27.347 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 25.820 ลำ้นตนั ในปี
ก่อน โดยมีโรงงำน 373 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ 93 โรงงำนในช่วง 2 สัปดำห์ก่อน และนอ้ยกวำ่ 26 
โรงงำน ในปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต 116 โรงงำน (จำก 117 โรงงำน)  
ผลิตน ้ำตำลได ้ 8.414 ลำ้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจำก 8.439 ลำ้นตนั ในเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ส่วนรัฐ  
Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้ 10.008 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 624,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงำน 60 โรงงำนท่ี
หยดุกำรผลิต ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนำคม เทียบกบั 20 โรงงำนในปีก่อน คงเหลือโรงงำนท่ีด ำเนินกำร 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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  ผลิต 110 โรงงำน จำก 195 โรงงำน  และเทียบกบั 149 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน (38 โรงงำนท่ีหยดุกำ
ผลิต)  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 4.245 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.510 ลำ้นตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงำน 
11 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต และ 56 โรงงำนไดห้ยดุด ำเนินกำรผลิต ขณะท่ีปีก่อนมีโรงงำน 17 โรงงำนท่ี
ยงัคงด ำเนินกำรผลิต และ 548 โรงงำนท่ีหยดุกำรผลิต รัฐ  Tamil Nadu ผลิตน ้ำตำลได ้540,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 
433,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 29 โรงงำน มำกกวำ่ปีก่อน 2 โรงงำน รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้ำตำล
ได ้980,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 910,000 ตนั (มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 14 โรงงำน จำก 15 โรงงำนในปีก่อน)  รัฐ 
Andhra Pradesh และ Telangana ผลิตน ้ำตำลได ้650,000 ตนั โดยมีโรงงำน 25 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบ
กบั 640,000 ตนั มีโรงงำน 22 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ในปีก่อน รัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้665,000 ตนั  ร
Punjab ผลิตน ้ำตำลได ้545,000 ตนั รัฐ  Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้490,000 ตนั รัฐ  Madhya Pradesh  & 
Chattisgarh ผลิตน ้ำตำลได ้475,000 ตนั และรัฐ Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้ 295,000 ตนั 
 วนัท่ี  18  มีนำคม  2562  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

กำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  24  กุมภำพนัธ์ 2562 ดงัน้ี 

   

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 14,893,785 13,934,462 +6.88 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,374,968 1,193,714 +15.18 
โมลำส (ตนั) 612,535 560,963 +9.19 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 9.23 8.57 +7.76 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.11 4.03 +2.16 

 
 วนัท่ี 18 มีนำคม 2562 มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-

ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 10 มีนำคม 2562  ได ้ 123,808 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 125,473 ตนั ใน

สัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 124,156 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ ำตำลในปี 2561/2562  มี

จ ำนวน  2,021,983 ตนั  เพิ่มข้ึน 0.45% จำก 2,012,830 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

114.65 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 3.50%  จำก 110.78 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 12.26 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึน 5.72%  จำก 11.60 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน. 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

19  มีนาคม  2562 
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