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Daily Market Report 

 

 

18 เมษายน  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.35 12.36 12.79 12.33 12.76 +0.41 
กรกฎำคม 2562 12.53 12.53 13.01 12.51 12.98 +0.45 
ตุลำคม 2562 12.84 12.85 13.28 12.83 13.25 +0.41 
มีนำคม 2563 13.78 13.80 14.18 13.75 14.14 +0.36 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.91 13.92 14.24 13.88 14.20 +0.29 
กรกฎำคม 2563 14.00 14.02 14.29 13.95 14.25 +0.25 
ตุลำคม 2563 14.18 14.20 14.42 14.11 14.38 +0.20 
มีนำคม 2564 14.74 14.76 14.92 14.58 14.90 +0.16 
พฤษภำคม 2564 14.73 14.70 14.85 14.65 14.90 +0.17 
กรกฎำคม 2564 14.72 14.69 14.82 14.65 14.88 +0.16 
ตุลำคม 2564 14.86 14.80 14.95 14.73 14.98 +0.12 
มีนำคม 2565 15.18 15.12 15.24 15.01 15.27 +0.09 

 

                 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

264,526 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

894,295 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2562 332.40 332.50 339.40 331.80 338.70 +6.30 
ตุลำคม 2562 337.50 337.50 345.70 337.30 344.80 +7.30 
ธนัวำคม 2562 349.20 349.30 357.30 349.20 356.40 +7.20 
มีนำคม 2563 360.80 361.00 368.90 361.00 368.00 +7.20 
พฤษภำคม 2563 368.60 376.50 376.50 375.30 375.60 +7.00 
สิงหำคม 2563 375.70 383.20 383.20 382.70 382.70 +7.00 
ตุลำคม 2563 380.70 0.00 387.70 387.70 387.70 +7.00 
ธนัวำคม 2563  0.00 390.10 390.10 390.10 +7.00 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.06 เซนต ์ แลว้ตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน 

หลงัจำกท่ีรำคำเอทำนอลในบรำซิลพุง่สูงท ำใหก้องทุนเขำ้มำซ้ือน ้ำตำลคืนจำกตลำด (Short-covering) ส ำหรับ

เดือนน้ีรำคำเอทำนอล hydrous ของบรำซิลเพิ่มข้ึน 24% เป็น 2,090 เรียล/ลูกบำศกเ์มตร และสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 

2553 รำคำเอทำนอลท่ีสูงข้ึนอำจกระตุน้ให้โรงงำนน ้ำตำลบรำซิลหนัไปผลิตเอทำนอลมำกกวำ่น ้ำตำล และอีก

ปัจจยัสนบัสนุนอีกประกำรหน่ึงคือกำรคำดกำรณ์จำก FAS ของ USDA ท่ีวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของไทยในปี 

2562/2563 จะลดลง 2%  เหลือ 13.9 ลำ้นตนั ประกอบกบัค่ำเงินเรียลของบรำซิลแขง็ค่ำข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลำร์

สหรัฐฯ  ซ่ึงท ำใหก้ำรส่งออกของผูผ้ลิตน ้ำตำลในบรำซิลลดลง รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบ

เดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.24 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.38% ท่ีระดบั 64.00 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  

หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 63.46-64.16 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.41 เซนต ์หรือ 3.32% ท่ีระดบั 12.76 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 

12.33-12.79 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.45 เซนต ์ หรือ 3.59% ท่ี

ระดบั 12.98 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.51-13.01 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุก

เดือนในช่วง 0.09-0.41 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 264,526 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) 

ณ วนัท่ี 17 เมษำยน 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 6,145 ล็อต เหลือ 105,994 ล็อต 

และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 7,097 ล็อต เป็น  894,295 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำด

ดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 6.30 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.90% ท่ีระดบั 338.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 331.80-339.40 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึ2 7.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 

2.16% ท่ีระดบั 344.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 337.30-345.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562  มีรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษำยน  รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียมีโรงงำน

ท่ียงัด ำเนินกำรผลิตอยู ่ 117 โรงงำน จำก 119 โรงงำน  ผลิตน ้ำตำลได ้ 10.614 ลำ้นตนั  ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 

92.437 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดั 11.48%  เม่ือเทียบกบัวนัท่ี 15 เมษำยน 2561  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำล

ได ้10.48 ลำ้นตนั  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 105 โรงงำน จำก 119 โรงงำน  ขณะท่ีในปี 2560/2561 รัฐ Uttar 

Pradesh ผลิตน ้ำตำลไดท้ั้งส้ิน 12.05 ลำ้นตนั  จำกปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 111.2 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดัเพิ่มข้ึน

อยำ่งมำกเม่ือเทียบกบั 10.84% ในปีก่อน และ 10.61% ในปี 2559/2560 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562  Canaplan บริษทัปรึกษำทอ้งถ่ินของบรำซิลคำดวำ่ในปี 2562/2563 ทำงภำค

กลำง-ใตข้องบรำซิลจะผลิตน ้ำตำลได ้ 27-28 ลำ้นตนั (tel qiel) เพิ่มข้ึนจำก 26.5 ลำ้นตนั ในปี 2561/2562 โดย

คำดวำ่สัดส่วนของออ้ยท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึนเป็น 38% จำก 35.2% ในปีก่อน  ปริมำณออ้ย

เขำ้หีบจะอยูร่ะหวำ่ง 555-580 ลำ้นตนั  เทียบกบั 573 ลำ้นตนั ในปีก่อน  และคำดวำ่ผลผลิตเอทำนอลจะลดลง

เหลือ 27-28 พนัลำ้นลิตร จำก 31 พนัลำ้นลิตร ในปีก่อน ซ่ึงกำรคำดกำรณ์น้ีอยูบ่นสมมุติฐำนวำ่รำคำน ้ำมนั

ตลำดโลกอยูใ่นระดบั 60-70 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  และฝนท่ีตกลงมำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียในช่วงเร่ิมตน้ของฤดูกำร

ผลิตท ำใหก้ำรเก็บเก่ียวออ้ยท ำไดช้ำ้ โดยปริมำณน ้ำฝนในช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษำยนมีจ ำนวน  90.3 มม. 

เพิ่มข้ึนกวำ่เท่ำตวัเม่ือเทียบกบัเดือนเมษำยน 2561 ทั้งน้ีปริมำณน ้ำฝนตั้งแต่เดือนมกรำคม-มีนำคมมีปริมำณ 

504.3 มม.. ลดลงจำก 526.1 มม. ในไตรมำสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562  มีรำยงำนวำ่ ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ปำกีสถำนผลิตน ้ำตำลได ้1,602,774 ตนั 

(มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึน 12%  จำก 1,433,016 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 4 เดือน

แรกของปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลได ้ 3.729 ลำ้นตนั เทียบกบั 4.062 ลำ้นตนั ในปีก่อน 

ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลในปีกำรผลิตน้ีคำดวำ่จะลดลง 20%  เน่ืองจำกำสภำพอำกำศท่ีเลวร้ำย   อน่ึง ผลผลิต

น ้ำตำลในปี 2560/2561 มีจ ำนวน 6.565 ลำ้นตนั ลดลงจำกระดบัสูงสูดเป็นประวติกำรณ์ 7.080 ลำ้นตนั ในปี 

2559/2560    ขณะท่ีกำรส่งออกในเดือนมีนำคมมีจ ำนวน 68,373 ตนั  เทียบกบั 33,236 ตนั ในเดือนกุมภำพนัธ์  

ส ำหรับกำรส่งออกในปี 2561/2562 (ตุลำคม-มีนำคม) ม่ีจ  ำนวน 195,860 ตนั  ลดลงจำก 916,022 ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกรัฐบำลใหเ้งินอุดหนุนกำรส่งออก 

 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562  คณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปคำดวำ่ ในปี 2562/2563 สหภำพยโุรปผลิต

น ้ำตำลทรำยขำวได ้18.3 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 3.9% จำก 17.6 ลำ้นตนั ท่ีคำดกวำ่จะผลิตได ้ในปี 2561/2562 และต ่ำ

กวำ่ 21.3 ลำ้นตนั ในปี 2560/2561  หลงัจำกกำรยกเลิกโควตำน ้ำตำลในสหภำพยโุรป  และคำดวำ่ในปี 

2562/2563 สหภำพยโุรปจะส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 1.7 ลำ้นตนั  เท่ำกบัท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นปี 2561/2562  

แต่ลดลงจำก 3.4 ลำ้นตนั ในปี 2560/2561 

 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562  กระทรวงเกษตรคำซคัสถำนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 18 เมษำยน  คำซคัสถำน

เพำะปลูกบ้ีทได ้ 5,000 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 21.8% ของแผนในกำรเพำะปลูก 22,800 แฮคแต  โดยเพำะปลูกใน 

Almaty  3,200 แฮคแต (22.8%)  และ Zhambyl  1,800 แฮคแต (20.1%) 

 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 17 เมษำยน 2562 เกษตรกร

ไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้ 378,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 254,200 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น 33.3% 

ของพื้นท่ีเพำะปลูกเป้ำหมำยในปีกำรผลิตน้ี 



www.sugarzone.in.th 

 

4 

 

 วนัท่ี 18 เมษำยน  2562  กระทรวงเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษำยน 2562 ยเูครน

เพำะปลูกบ้ีทได ้194,000 แฮคแต มำกกวำ่เท่ำตวัเม่ือเทียบกบัในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงคิดเป็น 79% ของ

พื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมดจ ำนวน  245,000  แฮคแต ขณะท่ี สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติ (Ukrtsukor) คำดกำรณ์

พื้นท่ีเพำะปลูกไวท่ี้  220,000-230,000  แฮคแต                

 

                                                                                                                                                                 ฝ่ำยตลำด 

บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั  

19 เมษำยน  2562 

 


