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18 กรกฎาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 11.13 11.09 11.19 11.04 11.08 -0.05 
มีนำคม 2562 11.83 11.82 11.87 11.73 11.77 -0.06 
พฤษภำคม 2562 11.95 11.93 11.99 11.87 11.91 -0.04 
กรกฎำคม 2562 12.08 12.06 12.12 12.00 12.04 -0.04 
ตุลำคม 2562 12.32 12.30 12.34 12.23 12.28 -0.04 
มีนำคม 2563 12.92 12.91 12.93 12.83 12.87 -0.05 
พฤษภำคม 2563 13.00 12.93 13.02 12.93 12.96 -0.04 
กรกฎำคม 2563 13.08 13.04 13.05 13.04 13.04 -0.04 
ตุลำคม 2563 13.28 13.25 13.25 13.25 13.25 -0.03 
มีนำคม 2564 13.67    13.64 -0.03 
พฤษภำคม 2564 13.73    13.70 -0.03 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 41,954 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

972,560 ล็อต 
 

 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2561 326.30 326.00 326.20 321.70 322.10 -4.20 
ธนัวำคม 2561 323.40 323.20 323.30 319.60 320.30 -3.10 
มีนำคม 2562 326.30 326.40 326.50 323.30 324.60 -1.70 
พฤษภำคม 2562 329.60 329.80 329.80 326.90 328.30 -1.30 
สิงหำคม 2562 333.00 333.20 333.20 330.60 332.00 -1.00 
ตุลำคม 2562 335.90 335.00 335.40 333.90 335.10 -0.80 
ธนัวำคม 2562 339.50 338.40 339.90 338.40 339.60 +0.10 

         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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีลดลงในช่วง 0.01-0.07 เซนต์ และปิด
ตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ ควำมอ่อนแอคร้ังใหม่ของเงินสกุลเรียลของบรำซิลเม่ือ
เทียบกบัดอลลำร์สหรัฐฯ  ซ่ึงดึงดูดกำรขำยโดยผูผ้ลิตบรำซิล กดดนัรำคำน ้ ำตำลเช่นเดียวกบัอุปทำนลน้ตลำด
ในอินเดีย  บริษทัให้ค  ำปรึกษำ Safras & Mercado  ระบุวำ่ ผลผลิตน ้ ำตำลปี 2561/2562 ของบรำซิลไดรั้บกำร
คำดกำรณ์ว่ำจะร่วงสู่ 28 ลำ้นตนั ลดลง 3 ลำ้นตนัจำกกำรคำดกำรณ์ก่อนหน้ำ  ขณะท่ีเทรดเดอร์ระบุว่ำ กำร
อนุมติักำรข้ึนรำคำน ้ ำตำลของอินเดียส ำหรับฤดูกำลหนำ้เพิ่มกำรคำดกำรณ์ถึงกำรส่งออกจ ำนวนมำก ดำ้นรำคำ
น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนสิงหำคม 2561  ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.68 เซนต ์หรือ 1.00% ท่ีระดบั 
68.76 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 67.04-68.96 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561  ปิดตลำดลดลง 0.05 เซนต์ หรือ 0.45% ท่ีระดบั 11.08 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหวำ่ง 11.04-11.19 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำด
ลดลง 0.06 เซนต ์หรือ 0.51% ท่ีระดบั 11.77 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.73-11.87 เซนต ์ส ำหรับ
เดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.03-0.05 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 41,954 ล็อต น ้ ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest)   ณ วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2561 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ลดลง 
2,167 ล็อต เหลือ 518,327 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดลดลง 379 ล็อต เหลือ 972,560 ล็อต รำคำน ้ ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิด
ตลำดลดลง 4.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.29%  ท่ีระดบั  322.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 321.70-326.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.10 
เหรียญสหรัฐฯ  หรือ  0.96%  ท่ีระดบั 320.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 319.60-
323.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

 

 วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2561 สมำคมน ้ำตำลจีน (CSA) รำยงำนวำ่ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 
(ตุลำคม-กนัยำยน) ถึงส้ินเดือนมิถุนำยน 2561 ผลผลิตน ้ำตำลและกำรขนส่งน ้ำตำลของจีนเป็นดงัน้ี 
                     หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) 

รำยกำร 
ผลผลิตน ้ำตำล กำรขนส่งน ้ำตำล 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
น ้ำตำลจำกออ้ย 9,160.4 8,241.1 5,513.6 5,210.9 
น ้ำตำลจำกบ้ีท 1,149.7 1,047.1 992.9 820.7 
         รวม 10,310.1 9,288.2 6,506.5 6,031.6 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี  18  กรกฎำคม  2561 SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 23,729,985 27,720,415 -14.40 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 2,074,907 2,478,783 -16.29 
โมลำส (ตนั) 1,109,612 1,247,785 -11.07 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.74 8.94 -2.22 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.68 4.50 3.88 

 

วนัท่ี  18  กรกฎำคม  2561 มีรำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของอิหร่ำนในปี 2560/2561 (ส้ินสุดวนัท่ี 20 

มีนำคม 2561) อยูท่ี่ 2,015,359 ตนั เพิ่มข้ึน 22.6% จำก 1,643,206 ตนั ในปีก่อน นบัวำ่สูงท่ีสุดใน

ประวติัศำสตร์อุตสำหกรรมน ้ำตำลของอิหร่ำนในรอบ 123 ปี โดยผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมีจ ำนวน 1,143,226 

ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 860,111 ตนั    ขณะท่ีผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยมีจ ำนวน 872,133 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 782,995 ตนั  

มีโรงงำนท่ีผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทลดลงเหลือ 27 โรงงำน  จำก 31 โรงงำน ขณะท่ีโรงงำนท่ีผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยมี

จ ำนวน 9 โรงงำน ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน กำรผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทของอิหร่ำนเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยนถึง

ปลำยเดือนมกรำคม ส่วนกำรผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยเร่ิมตั้งแต่ปลำยเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนมีนำคม  ส ำหรับ

พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทมีจ ำนวน 126,416 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 112,798 แฮคแต ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง

เหลือ 51.88 ตนั/แฮคแต จำก 52.88 ตนั/แฮคแต  และพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยลดลงเหลือ 87,352 แฮคแต จำก 

89,858 แฮคแค   ผลผลิตออ้ยเฉล่ียอยูท่ี่ 88.71 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 83.98 ตนั/แฮคแต  ผลผลิตออ้ยมีจ ำนวน 

7,921,404 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 7,523,482 ตนั  ขณะท่ีผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 8,069,844 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 5,965,655 

ตนั ผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยเฉล่ียเท่ำกบั 9.98 ตนั/แฮคแต  และผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทเฉล่ียเท่ำกบั 8.86 ตนั/แฮค

แต ผลผลิตโมลำสจำกบ้ีทมีจ ำนวน 345,246 ตนั  และผลผลิตโมลำสจำกออ้ยมีจ ำนวน 287,130  ตนั   

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

19 กรกฎาคม 2561 

 

 


