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      22  พฤษภาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2558 12.49 12.55 12.67 12.28 12.31 -0.18 
ตุลำคม 2558 12.85 12.92 13.02 12.63 12.66 -0.19 
มีนำคม 2559 14.06 14.11 

14.20 

14.21 

14.41 

14.87 

14.19 13.86 13.88 -0.18 
พฤษภำคม 2559 14.16 14.20 14.29 13.96 13.97 -0.19 
กรกฎำคม 2559 14.19 14.21 14.26 13.98 14.00 -0.19 
ตุลำคม 2559 14.39 14.41 14.44 14.20 14.22 -0.17 
มีนำคม 2560 14.84 14.87 14.87 14.66 14.67 -0.17 
พฤษภำคม 2560 14.83 14.85 14.87 14.69 14.68 -0.15 
กรกฎำคม 25609 14.81 14.85 

14.96 

15.21 

14.86 14.66 14.65 -0.16 
ตุลำคม 2560 14.93 14.96 14.97 14.76 14.76 -0.17 
มีนำคม  2561 15.19 15.21 15.21 15.06 15.04 -0.15 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 108,421 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 874,939 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2558 356.90 358.30 359.50 350.30 351.30 -5.60 
ตุลำคม 2558 359.40 360.60 362.50 354.00 354.10 -5.30 
ธนัวำคม 2558 366.00 367.00 369.00 361.40 361.50 -4.50 
มีนำคม 2559 371.40 372.40 374.50 367.90 368.00 -3.40 
พฤษภำคม 2559 378.00 379.10 379.40 375.50 375.90 -2.10 
สิงหำคม 2559 384.00 385.30 385.50 382.30 382.70 -1.30 
ตุลำคม 2559 389.50 389.00 389.20 388.30 388.50 -1.00 
ธนัวำคม 2559 395.50 395.00 395.10 395.00 395.10 -0.40 
 
 
 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.02 - 0.07 
เซนต์ รำคำน ้ ำตำลปิดปรับตวัลงต่อเน่ืองจำกวนัก่อน หลงัองค์กำรน ้ ำตำลระหว่ำงประเทศ(ISO) ปรับเพิ่ม
คำดกำรณ์ผลผลิตน ้ ำตำลโลกส่วนเกินส ำหรับปี 2557/2558  ขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX  สัญญำ
เดือนกรกฎำคม  2558 ลดลง  1.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.65% มำปิดตลำดท่ี  59.72 เหรียญสหรัฐฯ /
บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 59.35-60.80 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม
สัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.18 เซนต์  หรือ 1.44% ท่ีระดับ 12.31 เซนต์ หลังจำก
เคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 12.28-12.67  เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 
0.19 เซนต์  หรือ 1.48% ท่ีระดบั 12.66 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 12.63-13.02 เซนต์ ส ำหรับ
เดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.15-0.19 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 108,421 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 21 พฤษภำคม 2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 
เพิ่มข้ึน 1,710 ล็อต เป็น 446,717 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,941 ล็อต เป็น 874,939  ล็อต ส่วน
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัลดลง โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2558 
ปิดตลำดลดลง  5.60 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 1.57%  ท่ีระดบั 351.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 350.30-359.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 
5.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.47% ท่ีระดบั 354.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 354.00-
362.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 

วนัท่ี  22  พฤษภำคม  2558 Unica  รำยงำนผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-ใต้
ของบรำซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม  2558 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 74,274 79,310 -6.3 
ผลผลิตน ้ำตำล (1,000 ตนั) 2,850 3,412 -16.5 
ผลผลิตเอทำนอล (ลำ้นลิตร) 3,177 3,232 -1.7 
ผลผลิตน ้ำตำลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 112.29 114.44 -1.90 
ออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล (%) 35.86 39.45 -9.10 
ออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล (%) 64.14 60.55 -5.93 

 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี  22  พฤษภำคม  2558 Unica ประมำณกำรผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-

ใตข้องบรำซิล ปี 2558/2559 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2558/2559  ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 590,000 571,344 +3.27 
ผลผลิตน ้ำตำล (1,000 ตนั) 31,800 31,987 -0.58 
ผลผลิตเอทำนอล (ลำ้นลิตร) 27,277 26,146 +4.33 
ผลผลิตน ้ำตำลต่อตนัออ้ย 
(กิโลกรัม) 

135.00 136.58 -1.16 
ออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล (%) 41.90 43.02 +2.67 
ออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล (%) 58.10 56.98 -1.93 

 
 วนัท่ี  22  พฤษภำคม  2558 บริษทั Williams รำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลแบบบรรจุตู ้Containers 
ของบรำซิลในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 มีจ ำนวน 431,913 ตนั เพิ่มข้ึน 9.8% จำก 393,190 ตนัในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปี 2557 โดยส่งออกท่ีท่ำเรือ Santos คิดเป็น 377,653 ตนั (87.4%)  ท่ำเรือ Suape 25,218 ตนั 
(5.8%) และ ท่ำเรือ Paranagua  21,077 ตนั (4.9%) และแอฟริกำใตเ้ป็นผูซ้ื้อหลกั โดยมีจ ำนวน 57,216 ตนั 
(13.3%) ศรีลงักำ 52,428 ตนั (12.1%) เยเมน 43,060 ตนั (10.0%)  เบนิน 40,274 ตนั (9.3%) และแกมเบีย 
36,021 ตนั (8.3%) 

  วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar)  รำยงำนวำ่ 
เพียง  ณ วนัท่ี 20 พฤษภำคม 2558  รัสเซียไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 983,100 เฮคแต  หรือ 98.1% ของพื้นท่ี
เพำะปลูกบ้ีทตำมเป้ำหมำย เพิ่มข้ึนจำก 907.300 เฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดย Soyuzrossakhar 
ไดป้ระมำณกำรพื้นท่ีเพำะปลูกวำ่จะเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 83,000 เฮกเตอร์ เป็น 1.002 ลำ้นเฮกเตอร์  ขณะท่ี
กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่  เกษตรกรไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 982,200 แฮคแต  หรือ 100.2% 
ของพื้นท่ีเพำะปลูกตำมเป้ำหมำย  903,100  แฮคแต  
 วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 มีรำยงำนปริมำณกำรน ำเขำ้น ้ำตำลของจีนเดือนเมษำยน 2558 จ ำนวน 
550,510 ตนั เพิ่มข้ึน 102% จำกปีก่อน โดยน ำเขำ้จำกบรำซิล 35.7% ตำมดว้ยกวัเตมำลำ(18.6%)  คิวบำ
(17.6%)  ไทย (15.3%) และเอลซลัวำดอร์ (9.5%) นอกจำกนั้นมีรำยงำนวำ่ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีน้ี จีนได้
น ำเขำ้น ้ำตำล 1.55 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 36.5% อน่ึงกำรน ำเขำ้น ้ำตำลในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557/2558  
(ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 2.653 ลำ้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจำก 2.775 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี 
2556/2557 ซ่ึงในปีดงักล่ำวน ำเขำ้ทั้งส้ิน 4.054 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.688 ลำ้นตนัในปี 2555/2556   

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
     25 พฤษภาคม  2558 
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