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Daily Market Report 

 

 

20  มกราคม  2563  

ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Birthday of Martin Luther King, Jr 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ล็อต) 

 มีนำคม 2563 398.80 399.80 404.00 399.20 401.50 +2.70 2,835 
พฤษภำคม 2563 395.10 394.70 400.30 394.70 398.70 +3.60 1,591 
สิงหำคม 2563 392.50 392.70 397.40 392.70 396.50 +4.00 681 
ตุลำคม 2563 391.10 389.10 394.60 389.10 393.80 +2.70 311 
ธนัวำคม 2563 392.80 394.00 395.00 392.10 394.40 +1.60 103 
มีนำคม 2564 394.90 396.30 396.30 396.10 396.10 +1.20 4 
พฤษภำคม 2564 393.80 0.00 395.00 395.00 395.00 +1.20 2 
สิงหำคม 2564 391.10 0.00 392.30 392.30 392.30 +1.20 0 
        5,527 

 

 

 ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีปิดท ำกำรเน่ืองจำกเป็นวนั Martin Luther King JR ส่วน

รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำซ้ือ

ขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.68%  ท่ีระดบั 401.50 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 399.20-404.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำซ้ือ

ขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 3.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.91% ท่ีระดบั 398.70 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 394.70-400.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 

 วนัท่ี  20 มกรำคม 2563  กวัเตมำลำรำยงำนผลผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 5 
มกรำคม 2563  ดงัน้ี 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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รำยกำร ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

   ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 893,780 918,051 -2.64 
   ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 11.69 12.32 -5.07 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 114.93 116.67 -1.49 

 
 วนัท่ี 20 มกรำคม 2563  เอลซลัวำดอร์ รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลในปี 2562/2563 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) 
เพียง วนัท่ี  12 มกรำคม 2563  ดงัน้ี 
 

รำยกำร ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 2,479,801 2,485,003 -0.21 
ผลผลิตน ้ำตำล (tel quel) (ตนั) 275,717 272,987 +1.00 
โมลำส (ตนั) 91,031 93,023 -2.14 
ผลผลิตน ้ำตำล (%) 11.12 10.99 +1.21 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.67 3.74 -1.94 

 

 วนัท่ี 20  มกรำคม 2563 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ในคร่ึงเดือนแรกของ

เดือนมกรำคม 2563  โรงงำนน ้ำตำลอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 3.085  ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 

3.214 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวำคม และลดลงจำก 3.568 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2562/2563 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 10.88 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 14.74 ลำ้นตนั  

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงำน 440 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เพิ่มข้ึนจำก 437  โรงงำน ใน 2 

สัปดำห์ก่อน แต่ลดลงจำก 511 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงำน 119 

โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ผลิตน ้ำตำลได ้ 4.37 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 4.19 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

ขณะท่ีมีโรงงำน 117 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต อตัรำกำรหีบสกดัลดลงอยูท่ี่ 10.83% จำก 10.97%  

  รัฐ Maharashtra  มีโรงงำน 139 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ผลิตน ้ำตำลได ้2.55 ลำ้นตนั ลดลงจำก 5.72 ลำ้น

ตนั โดยมีโรงงำน 187 โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน ซ่ึงมี 3 โรงงำนท่ีส้ินสุดกำรหีบออ้ยแลว้ 

  รัฐ  Karnataka มีโรงงำน 63 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้2.19 ลำ้นตนั ลดลงจำก 2.67 ลำ้นตนั โดยมีโรงงำน 65 

โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน   

  รัฐ  Gujarat  มีโรงงำน 15 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ผลิตน ้ำตำลได ้372,000 ตนั ลดลงจำก 542,000 ตนั  

ขณะท่ีมีโรงงำน 16 โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน   
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 ในรัฐ   Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงำน  17 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ผลิตน ้ำตำลได ้
185,000 ตนั ลดลงประมำณ 100,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงำน 24 โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน   

  รัฐ Tamil Nadu เพียง ณ วนัท่ี 15 มกรำคม 2563  มีโรงงำน 17 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้150,000 ตนั เทียบ

กบั 229,000  ตนั  ขณะท่ีมีโรงงำน 28 โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน 

   ส่วนรัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้ 330,000 ตนั รัฐ Punjab ผลิตน ้ำตำลได ้205,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิต

น ้ำตำลได ้  200,000 ตนั   รัฐ Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้ 152,000 ตนั  และ รัฐ Madhya Pradesh และ 

Chattisgarh ผลิตน ้ำตำลได ้163,000 ตนั 

 และ ISMA รำยงำนวำ่ปริมำณรวมของเอทำนอลท่ีจะส่งมอบหลงัจำกกำรประมูลรำคำคร้ังแรกอยูท่ี่ 1.56 
พนัลำ้นลิตร โดยจ ำนวน 616.3 ลำ้นลิตร ผลิตจำกกำกน ้ำตำล B-heavy และ 106.0 ลำ้นลิตร จำกน ้ำออ้ย 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 21 มกราคม  2563 

 


