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Daily Market Report 

        
 
  
 
                 20  มิถุนายน  2559 
 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 110,937 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 910,100 ล็อต 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2559 536.00 534.10 539.50 530.00 536.40 +0.40 
ตุลำคม 2559 535.10 532.80 537.30 529.20 534.10 -1.00 
ธนัวำคม 2559 533.60 532.60 535.20 528.30 531.50 -2.10 
มีนำคม 2560 532.00 530.30 532.70 527.30 529.70 -2.30 
พฤษภำคม 2560 520.50 518.60 519.90 517.00 517.90 -2.60 
สิงหำคม 2560 508.40 506.90 507.90 505.80 506.90 -1.50 
ตุลำคม 2560 488.40 487.40 487.90 485.60 487.40 -1.00 
ธนัวำคม 2560 476.60 473.70 475.90 473.60 475.90 -0.70 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2559 19.76 19.85 19.85 19.47 19.69 -0.07 
ตุลำคม 2559 19.90 19.98 19.98 19.59 19.76 -0.14 
มีนำคม 2560 20.02 20.04 20.09 19.73 19.89 -0.13 
พฤษภำคม 2560 19.09 19.14 19.14 18.85 19.00 -0.09 
กรกฎำคม 25609 18.40 18.40 18.42 18.19 18.36 -0.04 
ตุลำคม 2560 18.09 17.96 18.10 17.90 18.06 -0.03 
มีนำคม  2561 17.91 17.84 17.92 17.80 17.90 -0.01 
พฤษภำคม 2561 17.46 17.39 17.41 17.30 17.44 -0.02 
กรกฎำคม 25619 17.11 17.00 17.08 16.97 17.08 -0.03 
ตุลำคม 2561 16.89 16.80 16.80 16.79 16.88 -0.01 
มีนำคม 2562 16.81    16.80 -0.01 
พฤษภำคม 2562 16.32    16.32 0.00 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

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



www.sugarzone.in.th 

 

2 
 
 

         ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้ งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ
ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.02-0.13 เซนต ์ และรำคำน ้ ำตำลปิดตลำดลดลง ขณะท่ีสภำพอำกำศท่ีแห้งข้ึนใน
บรำซิลท ำใหภ้ำวะกำรหีบออ้ยดีข้ึน  ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด  NYMEX  สัญญำส่งมอบเดือนกรกฎำคม 2559         
พุ่งข้ึน 1.39 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 2.9 % มำปิดตลำดท่ี  49.37 เหรียญสหรัฐฯ  /บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวั
ในช่วง 48.14-49.42 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559  
ปิดตลำดลดลง 0.07 เซนต์ หรือ 0.35% ท่ีระดบั 19.69 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 19.47-19.85
เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม  2559 ปิดตลำดลดลง 0.14 เซนต์ หรือ 0.70% ท่ีระดบั 19.76  
เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 19.59-19.98  เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง 
และลดลงในช่วง 0.01-0.13 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 110,937 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด 
(Open Interest)  ณ วนัท่ี 17 มิถุนำยน 2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559 ลดลง 18,541 ล็อต 
เหลือ 111,165 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้ งตลำดลดลง 2,131  ล็อต  เหลือ 910,100  ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลง  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2559 ปิดตลำด
เพิ่มสูงข้ึน 0.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.07% ท่ีระดบั 536.40  เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่ำง 
530.00-539.50 เหรียญสหรัฐฯ และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 1.00 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.19% ท่ีระดบั 534.10 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 529.20-537.30 
หรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559  มีรำยงำนวำ่  ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559  ไทยส่งออกน ้ำตำลมำกสุด 

ในรอบ 4 ปี โดยส่งออกจ ำนวน 2.7 ลำ้นตนั (tel quel) เทียบกบั 2.2 ลำ้นตนั ในปี 2558  โดยเป็นน ้ำตำลทรำย
ดิบจ ำนวน  1.6 ลำ้นตนั (1.1 ลำ้นตนั ในปี 2558) น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 0.9 ลำ้นตนั (0.9 ลำ้นตนั ในปี 
2558)  และน ้ำตำลทรำยขำว 0.2 ลำ้นตนั (0.2 ลำ้นตนั ในปี 2558)  ตลำดน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิท่ีใหญ่
ท่ีสุดเป็นพม่ำ (188,000 ตนั) โดยส่วนหน่ึงอำจจะถูกส่งไปยงัจีน  ส ำหรับน ้ำตำลทรำยดิบปลำยทำงอยูท่ี่
อินโดนีเซียเป็นส ำคญั (1.2 ลำ้นตนั) ส่วนน ้ำตำลทรำยขำวส่วนใหญ่ส่งออกไปยงักมัพูชำ (81,000 ตนั)  โดย
บริษทั คำ้ผลผลิตน ้ำตำล จ ำกดั ยงัคงเป็นผูส่้งออกรำยใหญ่จ ำนวน1.0 ลำ้นตนั  (tel quel) (2.7 ลำ้นตนั ในปี 
2528)   ล ำดบัท่ี 2 บริษทั แปซิฟิก ชูกำร์  คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  จ  ำนวน 0.5 ลำ้นตนั (0.6 ลำ้นตนั ในปี 2558)  
และล ำดบัท่ี 3  บริษทั ส่งออกน ้ำตำลสยำม จ ำกดั จ  ำนวน 0.4 ลำ้นตนั  
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559   กระทรวงเกษตรของบรำซิลรำยงำนสตอ็คน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใต ้  ณ 
ส้ินเดือนพฤษภำคม มีจ ำนวน 3.878 ลำ้นตนั  เทียบกบั 3.908 ลำ้นตนั ในช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม และ 
3.332 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และในปี 2559 สตอ็คน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตเ้ป็นน ้ำตำล
คุณภำพสูงจ ำนวน  2.8 ลำ้นตนั  (1.7 ลำ้นตนั ในปี 2558)  น ้ำตำลคริสตลั จ ำนวน 1.0 ลำ้นตนั  (0.8 ลำ้นตนั 
ในปี 2558)และน ้ำตำลส่วนท่ีเหลือเป็นน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิและน ้ำตำลออร์แกนิค 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

21  มิถุนายน  2559 
 
 


