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 18 กนัยายน 2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 10.63 10.70 10.83 10.43 10.52 -0.11 
มีนำคม 2562 11.58 11.60 11.75 11.39 11.50 -0.08 
พฤษภำคม 2562 11.76 11.77 11.90 11.55 11.65 -0.11 
กรกฎำคม 2562 11.88 11.92 12.00 11.65 11.75 -0.13 
ตุลำคม 2562 12.17 12.18 12.27 11.93 12.02 -0.15 
มีนำคม 2563 12.77 12.76 12.83 12.52 12.60 -0.17 
พฤษภำคม 2563 12.86 12.90 12.90 12.60 12.68 -0.18 
กรกฎำคม 2563 12.92    12.74 -0.18 
ตุลำคม 2563 13.09    12.90 -0.19 
มีนำคม 2564 13.44    13.25 -0.19 
พฤษภำคม 2564 13.42    13.23 -0.19 
กรกฎำคม 2564 13.49    13.30 -0.19 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 190,519 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

818,431 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2561 330.10 331.30 334.90 328.00 329.10 -1.00 
มีนำคม 2562 332.20 333.50 336.50 329.80 331.30 -0.90 
พฤษภำคม 2562 336.10 337.00 340.20 332.80 334.60 -1.50 
สิงหำคม 2562 339.30 341.00 342.50 336.00 337.60 -1.70 
ตุลำคม 2562 342.30 343.20 344.60 340.20 340.20 -2.10 
ธนัวำคม 2562 346.30 347.00 347.00 342.50 343.80 -2.50 
มีนำคม 2563 350.90 0.00 348.40 348.40 348.40 -2.50 
พฤษภำคม 2563  0.00 353.00 353.00 353.00 -2.50 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 
0.01-0.07 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยรำคำลดลง 9% ในช่วง 2 วนัของกำรซ้ือขำยท่ี
ผำ่นมำ จำกควำมกงัวลเก่ียวกบัควำมเป็นไปไดถึ้งกำรส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดีย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่อนัดบั 2 
โดยอินเดียอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำมำตรกำรจูงใจกำรส่งออกคร้ังใหม่ ในขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX 
สัญญำส่งมอบเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.94 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 1.36% ท่ีระดบั 69.85  เหรียญ
สหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 68.53-70.42 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม
สัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปรับตวัลดลง 0.11 เซนต ์ หรือ 1.03% ท่ีระดบั 10.52 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 10.43-10.83 เซนต ์  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง  0.08 เซนต ์ หรือ 
0.69%  ท่ีระดบั 11.50 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.39-11.75 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำด
ลดลงทุกเดือนในช่วง 0.11-0.19 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 190,519 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest) ณ วนัท่ี 17 กนัยำยน 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ลดลง 40,449 ล็อต เหลือ 116,621 
ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 27,376 ล็อต เหลือ 818,431 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดลดลง
เช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิดลดลง 1.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.30% ท่ีระดบั 
329.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 328.00-334.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.27% ท่ีระดบั 331.30 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 329.80-336.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

  
วนัท่ี  18 กนัยำยน 2561 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่ เพียง    ณ 

วนัท่ี 17 กนัยำยน 2561  ยเูครนผลิตน ้ำตำลได ้62,900 ตนั  จำกปริมำณบ้ีทท่ีเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 547,100 ตนั  

อตัรำกำรหีบสกดั 11.50%  มีโรงงำน 18 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  เทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 18 กนัยำยน 2560 ท่ี

ผลิตน ้ำตำลได ้84,000 ตนั  จำกปริมำณบ้ีท 719,600 ตนั  อตัรำกำรหีบสกดั 11.67%  และ ในเดือนสิงหำคม 2561 

ยเูครนส่งออกน ้ำตำล จ ำนวน 22,400 ตนั ลดลงจำก 36,700 ตนั ในเดือนกรกฎำคม  โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิส

ถำน 79%  อำเซอร์ไบจำน 10%  และมอลโดวำ 6% รวมในปี 2560/2561 (กนัยำยน-สิงหำคม) ยเูครนส่งออก

จ ำนวน 560,400 ตนั ลดลง 27% จำก 769,000 ตนั ในปีก่อน 

 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561  กระทรวงเกษตรเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 

เบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้17,300 แฮคแต หรือ 17.3% ของพื้นท่ีเพำะปลูก 99,600 แฮคแต ในปี

น้ี มำกกวำ่ 16,500 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 720,000 ตนั 

เพิ่มข้ึนจำก 715,800 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.69 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 43.46 ตนั/แฮคแต ในปี

ก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลเพิ่มข้ึนมำอยูท่ี่ 16.07% เทียบกบั 15.22%  ในปีก่อน   

วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รำยงำนปริมำณออ้ยเขำ้หีบ ค่ำ ซี.
ซี.เอส. และผลผลิตน ้ำตำลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 9 กนัยำยน 2561 ดงัน้ี 
 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 1,497,059 1,603,170 -6.62 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบสะสม (ตนั) 19,089,657 18,283,635 +4.41 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบคิดเป็นร้อยละของประมำณกำร 
(%) 

56.9 53.7 +5.96 
ซี.ซี.เอส. ประจ ำสัปดำห์ (%) 14.96 14.52 +3.03 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 13.76 13.12 +4.88 
ผลผลิตน ้ำตำลประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 223,960 232,780 -3.79 
ผลผลิตน ้ำตำลสะสม (ตนั) 2,626,737 2,398,813 +9.50 

 
วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 นำย Emmanuel Piñol รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์กล่ำววำ่

ฟิลิปปินส์ ก ำหนดใหมี้กำรน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 300,000 ตนั  เพื่อลดรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศ  ซ่ึงข้ึนไปถึง 

60 เปโซ/กิโลกรัม  อน่ึง ในปี 2560/2561  ฟิลิปปินส์ผลิตน ้ำตำลได ้2.08 ลำ้นตนั  ต ่ำกวำ่เป้ำหมำยซ่ึงก ำหนดไวท่ี้ 

2.27 ลำ้นตนั  และลดลงจำก 2.5 ลำ้นตนั ในปีท่ีผำ่นมำ  ผลผลิตน ้ำตำลท่ีลดลงดงักล่ำวท ำให ้

ส ำนกังำนน ้ำตำลฟิลิปปินส์ (SRA) ตอ้งลดกำรส่งออกไปยงัตลำดโลก และจดัสรรไวเ้พื่อบริโภคภำยในประเทศ

เพิ่มข้ึน  ในเดือนมิถุนำยน SRA ไดอ้นุญำตใหมี้กำรน ำเขำ้น ้ำตำล 200,000 ตนั  เพื่อกดดนัรำคำน ้ำตำล

ภำยในประเทศ  ก่อนหนำ้นั้นในปี 2559 ฟิลิปปินส์ไดน้ ำเขำ้น ้ำตำลจำกประเทศไทยเป็นจ ำนวน 100,000 ตนั  

เพื่อแกไ้ขปัญหำภำวะผลผลิตตกต ่ำท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศ El Nino 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                          
     19  กนัยายน  2561 
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