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21 มีนาคม  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

พฤษภำคม 2561 12.56 12.57 12.84 12.56 12.67 +0.11 
กรกฎำคม 2561 12.75 12.75 13.00 12.74 12.87 +0.12 
ตุลำคม 2561 13.13 13.13 13.35 13.13 13.26 +0.13 
มีนำคม 2561 14.14 14.14 14.33 14.13 14.25 +0.11 
พฤษภำคม 2562 14.29 14.29 14.44 14.29 14.39 +0.10 
กรกฎำคม 2562 14.39 14.39 14.52 14.38 14.47 +0.08 
ตุลำคม 2562 14.63 14.70 14.76 14.61 14.70 +0.07 
มีนำคม 2562 15.16 15.20 15.20 15.19 15.22 +0.06 
พฤษภำคม 2563 15.14 15.18 15.18 15.18 15.20 +0.06 
กรกฎำคม 2563 15.17    15.21 +0.04 
ตุลำคม 2563 15.38 15.40 15.40 15.40 15.42 +0.04 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 96,056 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

945,319 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2561 349.80 350.20 355.40 349.90 353.40 +3.60 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 345.90 345.80 350.60 345.80 348.60 +2.70 
ตุลำคม 2561 346.60 348.10 351.00 347.80 349.50 +2.90 
ธนัวำคม 2561 353.30 354.60 357.50 354.60 356.50 +3.20 
มีนำคม 2562 361.70 364.70 365.50 364.70 365.00 +3.30 
พฤษภำคม 2562 367.90 0.00 371.20 371.20 371.20 +3.30 
สิงหำคม 2562 374.50 0.00 377.80 377.80 377.80 +3.30 
ตุลำคม 2562 380.80 0.00 384.10 384.10 384.10 +3.30 

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 และเพิ่มข้ึนจำกวนั 

ก่อนในช่วง 0.01-0.07 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึน จำกกำรท่ีเงินดอลลำร์อ่อนค่ำลง และจำกแรง
หนุนของกำรซ้ือของนกัลงทุนท่ำมกลำงสัญญำณวำ่อินเดียจะเผชิญภำวะล ำบำกในกำรส่งออกน ้ำตำลส่วนเกิน
ในระยะใกล ้ แมว้ำ่อินเดียประกำศยกเลิกภำษีส่งออกน ้ำตำล แต่ดีลเลอร์ระบุวำ่ ยงัคงมีรำคำส่วนต่ำงมำกกวำ่
อยำ่งชดัเจน ประเมินวำ่อยูท่ี่ประมำณ 150 ดอลลำร์/ตนั เม่ือเทียบกบัรำคำทัว่โลก ท ำใหล้ ำบำกในกำรส่งออก
ในระยะใกลโ้ดยปรำศจำกกำรอุดหนุน นอกจำกน้ีรำคำน ้ ำตำลยงัไดแ้รงหนุนจำกกำรชะลอกำรขำย แมว้ำ่ดีล
เลอร์ระบุวำ่ ผูผ้ลิตยงัคงคงมีกำรประกนัควำมเส่ียงต ่ำเกินไป  นำยนิค เพนนี เทรดเดอร์อำวโุสของบริษทั 
Sucden Financial ระบุวำ่ “เรำคำดหมำยวำ่ค ำสั่งซ้ือปริมำณมำกจะมีรำคำเหนือ 13 เซนต ์ แต่ยงัมีสัญญำณถึง
กำรซ้ือคืนเพียงเล็กนอ้ยของนกัลงทุน เพื่อเปิดโอกำสใหร้ำคำขยบัข้ึน” ดำ้นรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX 
สัญญำส่งมอบเดือนพฤษภำคม 2561 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 1.63 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.57% มำปิดตลำด
ท่ี 65.17 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 63.58-65.48 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.11 เซนต ์ หรือ 0.88% ท่ีระดบั 12.67 
เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.56-12.84 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิด
ตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.12 เซนต ์ หรือ 0.94% ท่ีระดบั 12.87 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.74-13.00 
เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.04-0.13 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน  
96,056 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 20 มีนำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2561 เพิ่มข้ึน 455 ล็อต เป็น 429,591 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 7,039 ล็อต เป็น 945,319 
ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ
เดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.03% ท่ีระดบั 353.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 349.90-355.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 
2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 2.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.78% ท่ีระดบั 348.60 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูร่ะหวำ่ง 345.80-350.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

 

  วนัท่ี 21 มีนำคม  2561  กระทรวงเกษตรของสำธำรณรัฐเช็กรำยงำนเม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม วำ่ในปี 

2560/2561 สำธำรณรัฐเช็กผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีทไดจ้  ำนวน 636,002 ตนั  สูงกวำ่ 620,000 ตนั ท่ีคำดกำรณ์

ไวเ้ม่ือกลำงเดือนธนัวำคม และเพิ่มข้ึน 7.3% จำก 592,656 ตนั ในปีก่อน ปริมำณบ้ีทมีจ ำนวน 4,292,647 ตนั  

เพิ่มข้ึนจำก 3,728,000 ตนั ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 17.5% ลดลงจำก 18.2% ในปีก่อน สำธำรณรัฐเช็ก 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน (เร็วกวำ่ปีก่อน 2 วนั)  และส้ินสุดฤดูกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม (เร็ก

วำ่ปีก่อน 4 วนั) ระยะเวลำเฉล่ีย 122 วนั  เพิ่มข้ึนจำก 116.7 วนั ในปีก่อน อน่ึงกำรใชบ้ี้ทเพื่อวตัถุประสงคอ์ยำ่ง

อ่ืนนอกเหนือจำกน ้ำตำล (ผลิตเอทำนอล) จะมีจ ำนวน 684,040 ตนั  ลดลงจำก 689,000 ตนั ในปีก่อน  พื้นท่ี

เพำะปลูกบ้ีทส ำหรับกำรผลิตน ้ำตำลมีจ ำนวน 58,122 แฮคแต  เพิ่มข้ึน 11.0% จำก 52,340     แฮคแตในปีก่อน 

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 73.85 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 71.23 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  นบัวำ่ผลผลิตสูงสุดเป็นล ำดบั  

แต่ต ่ำกวำ่ระดบัท่ีสูงสุด 78.11 ตนั/แฮคแต ในปี 2557/2558  ผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 12.98 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 

12.96 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ผลผลิตน ้ำตำลทรำยขำวอยูท่ี่ 10.98 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 11.32 ตนั/แฮคแต ในปี

ก่อน  ส่วนปริมำณกำกน ้ำตำลอยูท่ี่ 115,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 58,000 ตนั ในปีก่อน 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

22  มีนาคม  2561 


