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Daily Market Report 

 

  

19 กุมภาพนัธ์  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 13.38      
พฤษภำคม 2561 13.28      
กรกฎำคม 2561 13.38      
ตุลำคม 2561 13.75      
มีนำคม 2562 14.52      
พฤษภำคม 2562 14.54      
กรกฎำคม 2562 14.57      
ตุลำคม 2562 14.78      
มีนำคม 2563 15.21      
พฤษภำคม 2563 15.16      
กรกฎำคม 2563 15.13      
ตุลำคม 2563 15.26      
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ  ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

 ล็อต 
 

 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2561 356.80 356.40 362.10 356.10 361.50 +4.70 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 356.80 356.00 360.90 355.20 360.90 +4.10 
ตุลำคม 2561 358.60 357.20 362.70 357.20 362.70 +4.10 
ธนัวำคม 2561 364.30 362.40 368.00 362.40 368.00 +3.70 
มีนำคม 2562 372.00 0.00 375.40 375.40 375.40 +3.40 
พฤษภำคม 2562 379.00 0.00 382.10 382.10 382.10 +3.10 
สิงหำคม 2562 384.70 0.00 387.80 387.80 387.80 +3.10 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

The NY#11 market was closed today 
(Owing to the Presidents day holiday in the U.S.) 
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 ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีปิดท ำกำรเน่ืองในวนัประธำนำธิบดีของสหรัฐฯ (President’s  
Day) ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนเปิดท ำกำรตำมปกติ โดยปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน รำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 4.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.32% ท่ีระดบั 361.50 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 356.10-362.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
สิงหำคม 2561  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 4.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.15% ท่ีระดบั 360.90 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 355.20-360.90  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561  มีรำยงำนวำ่  ในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  รัฐ Uttar Pradesh ของ

อินเดียผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้ 6.271 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 5.120 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนั

ของปีก่อน  มีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 60.633 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 50.953 ลำ้นตนั  เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 

10.34% เพิ่มข้ึนจำก 10.05% ในปีก่อน  โดยมีโรงงำนทั้งหมด 119 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 116 โรงงำน 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีในปี 2559/2560 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้ 8.773 ลำ้นตนัและ

คำดกำรณ์วำ่ในฤดูกำรผลิตน้ีผลผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึนเป็น 10.3 ลำ้นตนั 

 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 มีรำยงำนวำ่ ในเดือนธนัวำคม 2560  ปำกีสถำนผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยได ้

843,165 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลง 30% จำก 1,199,279 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยในช่วง 

2 เดือนแรกของฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม)  ผลผลิตน ้ำตำลของปำกีสถำนมีจ ำนวน 1.239 ลำ้น

ตนั  ลดลงจำก 1.409 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ีในปี 2559/2560 ปำกีสถำนผลิตน ้ำตำลไดสู้งสุด

เป็นประวติักำรณ์ถึง 7.080 ลำ้นตนั  

 วนัท่ี  19 กุมภำพนัธ์  2561  รำยงำนวำ่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) ผลผลิตน ้ำตำลของ

เอลซลัวำดอร์ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2561 มีจ ำนวน 37,565 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 39,173 

ตนั ในสัปดำห์ก่อน และทียบกบั 37,335 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปีน้ีมีจ  ำนวน 

468,159 ตนั เพิ่มข้ึน 3.91% จำก 450,550 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 11.33% 

เพิ่มข้ึนจำก 11.32% ในปีก่อน 

วนัท่ี  19 กุมภำพนัธ์  2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 11,185,728 11,367,768 -1.60 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 954,181 994,437 -4.05 
โมลำส (ตนั) 441,893 431,913 +2.31 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.53 8.75 -2.49 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.95 3.80 +3.98 

 

 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 294,573 299,832 -1.75 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 22,617,225 22,950,772 -1.45 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 2,421,443 2,393,048 +1.19 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 10.71 10.43 +2.68 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.22 7.98 +3.01 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.78 76.55 +0.30 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

                                                                                                                                                 20 กุมภาพนัธ์  2561 

 


