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Daily Market Report 

 

 

18 ธันวาคม  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 

 

 

      เพิ่มลด (+), (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 13.27 13.27 13.50 13.26 13.43 +0.16 49,925 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.35 13.35 13.56 13.33 13.51 +0.16 18,054 
กรกฎำคม 2563 13.43 13.43 13.64 13.43 13.59 +0.16 10,478 
ตุลำคม 2563 13.64 13.65 13.80 13.62 13.78 +0.14 7,245 
มีนำคม 2564 14.13 14.10 14.27 14.10 14.24 +0.11 1,307 
พฤษภำคม 2564 14.02 13.98 14.16 13.98 14.13 +0.11 476 
กรกฎำคม 2564 13.92 13.94 14.06 13.94 14.02 +0.10 241 
ตุลำคม 2564 13.94 13.96 14.08 13.96 14.04 +0.10 299 
มีนำคม 2565 14.31 14.32 14.46 14.32 14.41 +0.10 110 
พฤษภำคม 2565 14.22 14.39 14.39 14.39 14.34 +0.12 2 
กรกฎำคม 2565 14.15 14.28 14.33 14.28 14.25 +0.10 34 
ตุลำคม  2565 14.24 14.34 14.35 14.34 14.32 +0.08 28 
        88,199 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 90,024 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,003,578 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนั

ก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 352.70 353.50 356.50 353.20 355.60 +2.90 4,451 
พฤษภำคม
ม 

2563 356.80 358.10 360.90 357.20 360.10 +3.30 2,109 
สิงหำคม 2563 361.40 362.50 365.40 362.00 364.80 +3.40 437 
ตุลำคม 2563 364.60 365.50 368.10 365.50 367.90 +3.30 189 
ธนัวำคม 2563 368.30 370.30 371.30 370.30 371.20 +2.90 7 
มีนำคม 2564 373.40 0.00 376.20 376.20 376.20 +2.80 0 
พฤษภำคม
ม 

2564 375.40 0.00 378.20 378.20 378.20 +2.80 0 
สิงหำคม 2564 378.40 0.00 381.00 381.00 381.00 +2.60 0 
        7,193 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเปล่ียนแปลงจำกวนัก่อนในช่วง -0.04 ถึง 

0.17 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน จำกค่ำเงินเรียลของบรำซิลท่ีแขง็ค่ำข้ึนเม่ือเทียบกบั

ดอลลำร์สหรัฐฯ ท ำให้โอกำสกำรส่งออกน ้ำตำลของบรำซิลลดลง ซ่ึงเป็นผลบวกต่อรำคำน ้ำตำล  และผลผลิต

น ้ำตำลของอินเดียลดลงโดยสมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่ ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในช่วง    

1 ตุลำคม – 15 ธนัวำคม 2562  ลดลง 35%  เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มำอยูท่ี่ 4.58   ลำ้น

ตนั  ในขณะท่ีเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2562 ไดค้ำดกำรณ์วำ่ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในปี 2562/2563 จะลดลง 

19% มำอยูท่ี่ 26.85 ลำ้นตนั  ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2563 ปิดตลำด

ลดลง 0.01 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.02% ท่ีระดบั 60.93 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 60.32-

61.18 เหรียญสหรัฐฯ 

  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 

0.16 เซนต ์หรือ 1.21%  ท่ีระดบั 13.43 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.26-13.50 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.16 เซนต ์ หรือ 1.20% ท่ีระดบั 13.51 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.33-13.56 เซนต ์ และส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือน

ในช่วง 0.08-0.16 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 90,024 ล็อต สัญญำน ้ำตำลคงเหลือในตลำด 

(Open Interest) วนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2563 ลดลง 5,961 ล็อต เหลือ 

446,081 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 6,830 ล็อต เหลือ 1,003,578 ล็อต  

  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.82% ท่ีระดบั 355.60 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 353.20-356.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.92% ท่ีระดบั 360.10 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 357.20-360.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั      

 

 

 วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2562  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำน วำ่ ผลผลิตน ้ำตำล
ของยเูครน เพียง ณ วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 อยูท่ี่ 1.38 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต  
9.11 ลำ้นตนั ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่มีบนัทึกแสดงให้เห็นวำ่ ณ วนัท่ี 19 ธนัวำคมปีท่ี 
 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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แลว้ มีผลผลิตน ้ำตำลจ ำนวน 1.64 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีท 12.10 ลำ้นตนั  ซ่ึงหมำยควำมวำ่อตัรำกำรสกดั
น ้ำตำลเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็วท่ี 15.10% จำก 13.50% ในปีท่ีแลว้ 
 วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2562  Unica  คำดวำ่ในปี 2562/2563 ปริมำณออ้ยเขำ้หีบทำงภำคกลำง-ใตข้อง

บรำซิลจะสูงถึง 590 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 2.9% จำกปีก่อน เน่ืองจำกสภำพอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวยมำกท่ีสุดในรอบปี ซ่ึง

ท ำใหผ้ลผลิตออ้ยเฉล่ียเพิ่มข้ึน 4.2% เป็น 76 ตนั/แฮคแต  อยำ่งไรก็ตำมผลผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเพียง 0.72% เป็น  

26.7 ลำ้นตนั (tel quel) ซ่ึงคำดวำ่จะจดัสรรออ้ยจ ำนวน 34.29% ไปผลิตเป็นน ้ำตำล  ซ่ึงต ่ำสุดเป็นประวติักำรณ์ 

และคำดวำ่ผลผลิตเอทำนอลจะเพิ่มข้ึน 7.1% เป็น 33.1 พนัลำ้นลิตร ในปี 2562/2563 เน่ืองจำกควำมตอ้งกำร

เช้ือเพลิงชีวภำพท่ีเพิ่มข้ึน กำรหีบออ้ยทำงภำคกลำง-ใตจ้ะเสร็จส้ินในตน้เดือนธนัวำคม และด ำเนินกำรต่อเน่ือง

ถึงประมำณเดือนมีนำคม 

 วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2562 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนยผลผลิตน ้ำตำลในปี 

2562/2563  เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2562 อยูท่ี่ 4.58 ลำ้นตนั  ลดลง 35%  จำก 7.05 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงำนจ ำนวน 406 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ลดลงจำก 473 โรงงำน ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจำกรัฐ  Maharashtra และรัฐ  Karnataka เปิดหีบออ้ยล่ำชำ้ 

 -รัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงำน 119 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ผลิตน ้ำตำลได ้2.13 ลำ้นตนั มำกกวำ่ปีก่อน 

231,000 ตนั ท่ีผลิตได ้1.89 ลำ้นตนั  มีโรงงำน 116 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  

 -รัฐ Maharashtra มีโรงงำน 124 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ผลิตน ้ำตำลได ้766,000 ตนั ลดลงจำก 2.9 ลำ้น

ตนั ในปีก่อน  มีโรงงำน 178 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต      

 -รัฐ  Karnataka โรงงำน 63 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ผลิตน ้ำตำลได ้ 1.06 ลำ้นตนั นอ้ยกวำ่ปีก่อน 

332,000 ตนั  

 -ผลผลิตน ้ำตำลในรัฐ  Maharashtra และรัฐ  Karnataka ต  ่ำกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกเปิดหีบล่ำชำ้กวำ่ปีก่อน 5 

สัปดำห์ มีโรงงำนไดรั้บควำมเสียหำยจำกอุทกภยั 

 -รัฐ Gujarat มีโรงงำน 15 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ผลิตน ้ำตำลได ้152,000 ตนั ลดลงจำก 310,000 ตนั 

ในปีก่อน  มีโรงงำน 16 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต   

 -รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงำน 14 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ผลิตน ้ำตำลได ้30,000 

ตนั ลดลงจำก 105,000 ตนั ในก่อน  มีโรงงำน 18 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต    

 -รัฐ Tamil Nadu เปิดด ำเนินกำรผลิตน ้ำตำลจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2562 ผลิตน ้ำตำลได ้ 73,000 ตนั  

เทียบกบั 87,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงำน 16 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต   
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 ส่วนในรัฐอ่ืน ๆ  เช่น มีรัฐ  Bihar ผลิตน ้ำตำลได ้135,000 ตนั มีโรงงำน 19 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  รัฐ 

Panjab ผลิตน ้ำตำลได ้75,000 ตนั  มีโรงงำน 16 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  รัฐ Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้65,000 

ตนั มีโรงงำน 13 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  และรัฐ Madhya Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้35,000 ตนั มีโรงงำน 19 

โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 19 ธันวาคม 2562 
 


