
www.sugarzone.in.th 

 

Daily Market Report 

        
  
 

19  สิงหาคม 2559 
 

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2559 535.60 537.10 538.00 524.10 525.30 -10.30 
ธนัวำคม 2559 541.40 543.00 543.00 531.90 533.40 -8.00 
มีนำคม 2559 545.10 546.60 546.60 537.50 539.00 -6.10 
พฤษภำคม 2560 536.10 536.60 536.90 529.60 531.20 -4.90 
สิงหำคม 2560 525.80 524.30 524.30 520.30 521.90 -3.90 
ตุลำคม 2560 509.10 0.00 505.40 505.40 505.40 -3.70 
ธนัวำคม 2560 499.70 497.90 498.40 497.90 497.90 -1.80 
มีนำคม 2561 495.50 0.00 494.90 494.90 494.90 -0.60 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________ ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลำคม 2559 19.98 20.08 20.13 19.69 19.77 -0.21 
มีนำคม 2560 20.46 20.53 20.59 20.20 20.28 -0.18 
พฤษภำคม 2560 19.93 20.00 20.03 19.72 19.82 -0.11 
กรกฎำคม 25609 19.36 19.39 19.43 19.18 19.29 -0.07 
ตุลำคม 2560 19.05 19.07 19.07 18.87 19.00 -0.05 
มีนำคม  2561 18.86 18.86 18.86 18.75 18.83 -0.03 
พฤษภำคม 2561 18.29 18.29 18.29 18.20 18.27 -0.02 
กรกฎำคม 25619 17.92 17.92 17.92 17.88 17.89 -0.03 
ตุลำคม 2561 17.73 17.76 17.76 17.74 17.71 -0.02 
มีนำคม 2562 17.67    17.65 -0.02 
พฤษภำคม 2562 17.29    17.28 -0.01 

กรกฎำคม 25629 17.16    17.15 -0.01 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 64,769 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 885,933 ล็อต 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

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

วนัก่อนในช่วง 0.02-0.10 เซนต ์ รำคำน ้ ำตำลปรับตวัลดลง โดยถูกถ่วงลงบำงส่วนจำกกำรท่ีดอลลำร์แข็งค่ำ
ข้ึน   ดำ้นรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนตุลำคม 2559 ปรับข้ึน 30 เซนต์ หรือ 0.62% มำ
ปิดตลำดท่ี 48.52 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 47.93-48.75 เหรียญสหรัฐฯ โดยจุดสูงสุด
ของวนัถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎำคม  รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน
ตุลำคม 2559  ปิดตลำดลดลง 0.21 เซนต ์หรือ 1.05%  ท่ีระดบั 19.77 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหวำ่ง 
19.69-20.13 เซนต ์และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.18 เซนต ์หรือ 0.88% ท่ี
ระดบั 20.28 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.20-20.59 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุก
เดือนในช่วง 0.01-0.11 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 64,769 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest) ณ วนัท่ี 18  สิงหำคม 2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ลดลง 317 ล็อต เหลือ 428,522 
ล็อต และของน ้ ำตำลทั้ งตลำดเพิ่มข้ึน 3,692 ล็อต  เป็น 885,933  ล็อต และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำด
ลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 
10.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.92% ท่ีระดับ 525.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 
524.10-538.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 
8.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.48% ท่ีระดบั 533.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 531.90-
543.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
วนัท่ี  19  สิงหำคม 2559   มีรำยงำนว่ำ ในวนัท่ี 12 สิงหำคม สหภำพยุโรปได้ออกใบอนุญำตให้

น ำเขำ้น ้ ำตำลจ ำนวน 19,236 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจำก 8,037 ตนั ในสัปดำห์ก่อน โดยท ำให้ในปี 2558/2559 
(ตุลำคม-กนัยำยน) ไดอ้อกใบอนุญำตให้น ำเขำ้น ้ ำตำลจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 1,459,399 ตนั โดยประเทศท่ีไดรั้บ
ใบอนุญำตให้น ำเขำ้มำกสุดไดแ้ก่ มอริเชียส (354,931 ตนั) ซูดำน (155,382 ตนั), โมซัมบิก (139,342 ตนั), 
กำยอำนำ (137,158 ตนั), สวำซิแลนด์ (126,567 ตนั) และฟิจิ (126,000 ตนั)  และเพียง ณ วนัท่ี 16 สิงหำคม 
สหภำพยุโรปส่งออกน ้ ำตำลในปี 2558/2559 (ตุลำคม-กนัยำยน) จ ำนวน 71,391.2  ตัน เพิ่มข้ึน 13,759 ตนั 
ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม  แต่ลดลงจำก 116,431 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกไปยงั
เนเธอร์แลนด์ (ประมำณ 22,000 ตนั), ฝร่ังเศส (17,000 ตัน) เบลเยี่ยม (11,500 ตัน), เยอรมนี (6,500 ตนั) 
สหรำชอำณำจกัร (6,000 ตนั), อิตำลี (3,000 ตนั) และออสเตรีย (2,500 ตนั) และส่วนท่ีเหลืออีกเล็กน้อยจะ
ส่งไปยงัโปแลนด,์ สโลวเีนีย, สวเีดน, โปรตุเกส และเดนมำร์ก 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี  19  สิงหำคม 2559   รัฐบำลของบรำซิลรำยงำนวำ่  ทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในระหวำ่ง
เดือนเมษำยน-กรกฎำคม ผลิตน ้ำตำลออแกนิกไดจ้  ำนวน 107,000 ตนั  เทียบกบั 70,000 ตนั ในช่วงเวลำ 
เดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ่มข้ึน 53%  โดยในปี 2558/2559 บรำซิลผลิตน ้ ำตำลออแกนิกไดจ้  ำนวน 169,000 
ตัน (140,000 ตัน ในปี 2557/2558) โดยจ ำนวน  102,000 ตัน ผลิตท่ีรัฐ Goiás และส่วนท่ีเหลือผลิตท่ีรัฐ        
เซำเปำโล 

วนัท่ี  19 สิงหำคม  2559 กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรคำ้ของเวยีดนำม ประกำศกำรประมูล
คร้ังแรกของปี 2559  เพื่อน ำเขำ้น ้ำตำลตำมพนัธะขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) จ  ำนวน 85,000 ตนั โดย
เป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 40,000 ตนั และเป็นน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิจ ำนวน 45,000 ตนั ทั้งน้ี กำรประมูล
จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีบริษทัผูค้ำ้อยำ่งนอ้ย 2 บริษทัมำลงทะเบียน ส ำหรับเง่ือนไขกำรลงทะเบียนคือน ้ำตำล
ทรำยขำวจะถูกน ำมำใชใ้นกำรผลิตอำหำร (ไม่บริโภคโดยตรง) ในขณะท่ีน ้ำตำลทรำยดิบจะตอ้งใชส้ ำหรับ
กำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ อน่ึงโควตำน ำเขำ้น ้ำตำลตำมพนัธะ WTO ของเวยีดนำมจะเพิ่มข้ึนทุกปี 
และในปี 2558 มีจ ำนวน 81,000 ตนั 

 
 
 

ฝ่ายตลาด 
   บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22  สิงหาคม 2559 


