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Daily Market Report 

 

 

18 เมษายน 2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

พฤษภำคม 2561 11.65 11.71 11.76 11.60 11.74 +0.09 
กรกฎำคม 2561 11.82 11.84 11.94 11.77 11.91 +0.09 
ตุลำคม 2561 12.08 12.09 12.17 12.03 12.14 +0.06 
มีนำคม 2562 13.27 13.29 13.38 13.25 13.35 +0.08 
พฤษภำคม 2562 13.43 13.42 13.54 13.42 13.53 +0.10 
กรกฎำคม 2562 13.52 13.54 13.66 13.50 13.64 +0.12 
ตุลำคม 2562 13.70 13.71 13.88 13.68 13.86 +0.16 
มีนำคม 2563 14.31 14.30 14.37 14.30 14.48 +0.17 
พฤษภำคม 2563 14.36    14.54 +0.18 
กรกฎำคม 2563 14.43    14.61 +0.18 
ตุลำคม 2563 14.63    14.81 +0.18 
มีนำคม 2564 14.98    15.16 +0.18 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 126,121 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

1,021,576 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 335.80 336.70 341.40 335.90 341.10 +5.30 
ตุลำคม 2561 330.50 331.40 335.20 330.70 334.90 +4.40 
ธนัวำคม 2561 336.20 336.20 339.80 336.00 338.10 +1.90 
มีนำคม 2562 343.50 343.80 345.30 343.10 344.40 +0.90 
พฤษภำคม 2562 348.50 348.60 350.00 348.00 349.50 +1.00 
สิงหำคม 2562 352.70 354.30 354.60 353.50 354.00 +1.30 
ตุลำคม 2562 356.90 358.30 360.10 356.50 359.20 +2.30 
ธนัวำคม 2562 361.10 0.00 363.50 363.50 363.50 +2.40 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อนในช่วง  

0.01-0.06 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนจำกวนัก่อน หลงัจำกท่ีร่วงสู่ระดบัต ่ำสุดนบัตั้งแต่เดือน
กนัยำยน 2558 ท่ี 11.77 เซนต ์ (รำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561) ขณะท่ีเทรดเดอร์กล่ำววำ่ รำคำ
ปรับตวัข้ึน ในขณะท่ีตลำดพยำยำมปรับฐำนหลงัจำกท่ีแตะระดบัท่ีมีกำรเทขำยมำกเกินไปทำงเทคนิค  ดำ้นรำคำ
น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤษภำคม 2561 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 1.95 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.93% 
มำปิดตลำดท่ี 68.47 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 66.56-68.79 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำล
ทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.77% ท่ีระดบั 
11.74 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.60-11.76 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 
ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.76% ท่ีระดบั 11.91 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.77-11.94 
เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.06-0.18 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 
126,121 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 17 เมษำยน 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2561 ลดลง 19,431 ล็อต เหลือ 118,839 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 4,178 ล็อต เป็น 
1,021,576 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 5.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.58% ท่ีระดบั 341.10 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 335.90-341.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 4.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.33% ท่ีระดบั 334.90 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 330.70-335.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 

 วนัท่ี 18 เมษำยน 2561 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนวำ่  ในช่วงคร่ึงแรกของ

เดือนเมษำยน อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 1.798 ลำ้นตนั ลดลงจำก 2.376 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนำคม 

แต่สูงกวำ่กำรผลิตในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยในเดือนเมษำยนของปีก่อน อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้618,000 

ตนั มีโรงงำน 227 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต ลดลงจำก 331 โรงงำน เม่ือส้ินเดือนมีนำคม ขณะท่ีโรงงำนใน

รัฐ  Maharashtra หยดุท ำกำรผลิตอยำ่งรวดเร็ว มีเพียง 50 โรงงำนน ้ำตำลท่ียงัคงด ำเนินกำรอยู ่ ลดลงจำก 106 

โรงงำนเม่ือส้ินเดือนมีนำคม และเทียบกบัท่ีเปิดทั้งหมด 187 โรงงำน  ซ่ึงในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนเมษำยน

ผลิตน ้ำตำลได ้371,000 ตนั ท ำใหใ้นฤดูกำรผลิตน้ีรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้10.498 ลำ้นตนั  รัฐ  

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้  3.63 ลำ้นตนั   รัฐ Uttar Pradesh มีโรงงำน 105 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต จำก 

119 โรงงำนท่ีท ำกำรผลิตในปีน้ี    โดยคร่ึงแรกของเดือนเมษำยนผลิตน ้ำตำลได ้940,000 ตนั  รวมในฤดูกำรผลิต

น้ีรัฐ  Uttar Pradesh  ผลิตน ้ำตำลได ้10.48 ลำ้นตนั   และโรงงำนน ้ำตำลยงัคงด ำเนินกำรผลิตอยู ่                   

คำดวำ่ผลผลิตจะเพิ่มข้ึนอีก 1-2 ลำ้นตนั อน่ึงในช่วงกลำงเดือนเมษำยน ISMA คำดวำ่ในปี 2560/2561 (ตุลำคม-

กนัยำยน) ผลผลิตน ้ำตำลจะมีมำกกวำ่กำรบริโภค 5.0 ลำ้นตนั   และเน่ืองจำกรำคำน ้ ำตำลภำยในประเทศลดลง

อยำ่งต่อเน่ืองท ำใหโ้รงงำนน ้ ำตำลมีปัญหำเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินค่ำออ้ยใหก้บัชำวไร่ออ้ย  ซ่ึงมีรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 2 

แสนลำ้นรูปี (1 ดอลลำร์สหรัฐฯ  เท่ำกบั 65.52 รูปี) 

 วนัท่ี 18 เมษำยน 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 2 เมษำยน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 18,274,589 19,838,806 -7.88 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,584,478 1,786,032 -11.29 
โมลำส (ตนั) 777,868 815,670 -4.63 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.67 9.00 -3.69 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.26 4.11 +3.53 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

19 เมษายน 2561 

 


