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22  ตุลาคม  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 13.89 13.85 13.95 13.75 13.82 -0.07 
พฤษภำคม 2562 14.01 13.95 14.04 13.87 13.96 -0.05 
กรกฎำคม 2562 14.07 14.01 14.08 13.92 14.00 -0.07 
ตุลำคม 2562 14.22 14.17 14.22 14.06 14.14 -0.08 
มีนำคม 2563 14.74 14.68 14.70 14.54 14.62 -0.12 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.64 14.57 14.59 14.47 14.55 -0.09 
กรกฎำคม 2563 14.53 14.46 14.46 14.39 14.45 -0.08 
ตุลำคม 2563 14.51 14.44 14.44 14.41 14.44 -0.07 
มีนำคม 2564 14.76 14.68 14.68 14.67 14.70 -0.06 
พฤษภำคม 2564 14.66    14.60 -0.06 
กรกฎำคม 2564 14.60    14.53 -0.07 
                             

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 109,017 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

764,579 ล็อต 
                      

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2561 379.00 377.90 380.30 375.80 377.00 -2.00 
มีนำคม 2562 379.00 377.10 379.90 375.30 376.00 -3.00 
พฤษภำคม 2562 382.50 380.50 382.90 378.80 379.20 -3.30 
สิงหำคม 2562 385.80 383.90 385.40 381.90 382.30 -3.50 
ตุลำคม 2562 388.20 386.70 387.90 384.90 385.10 -3.10 
ธนัวำคม 2562 391.60 390.10 391.20 388.30 388.70 -2.90 
มีนำคม 2563 395.70 0.00 393.00 393.00 393.00 -2.70 
พฤษภำคม 2563 397.40 0.00 394.70 394.70 394.70 -2.70 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

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

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.04-

0.08 เซนต ์ และปิดตลำดดำ้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน
ธนัวำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.08 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.12% ท่ีระดบั 69.36 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  
หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 68.46-69.84 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน
มีนำคม 2562 ปรับตวัลดลง 0.07 เซนต ์หรือ 0.50% ท่ีระดบั 13.82 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูช่่วงระหวำ่ง 
13.75-13.95 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิดตลำดลดลง 0.05 เซนต ์ หรือ 0.36% 
ท่ีระดบั 13.96 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 13.87-14.04 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำด
ดว้ยรำคำท่ีลดลงทุกเดือนในช่วง 0.06-0.12 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 109,017 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือ
ในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 19 ตุลำคม  2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 2,443 
ล็อต เหลือ 391,344 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 1,968 ล็อต เป็น 764,579 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำล
ลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำด
ลดลง 2.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.53% ท่ีระดบั 377.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง
ระหวำ่ง 375.80-380.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 
3.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.79% ท่ีระดบั 376.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 
375.30-379.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

             
 วนัท่ี 22  ตุลำคม  2561  มีรำยงำนวำ่ในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  ปำกีสถำนส่งออกน ้ำตำล

1.55 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) โดยในเดือนกนัยำยนส่งออกประมำณ 15,000 ตนั  ลดลงจำก 48,000 ตนั 

ในเดือนสิงหำคม และ 22,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   โดยในปี 2559/2560 ปำกีสถำนส่งออก

น ้ำตำลจ ำนวน 376,000 ตนั  เทียบกบั 274,000 ตนั ในปี 2558/2559  ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลในปี 2560/2561 มี

จ ำนวน 7.2 ลำ้นตนั  เทียบกบั 7.7 ลำ้นตนั ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี 22 ตุลำคม 2561  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ เพยีง ณ 

วนัท่ี 15 ตุลำคม 2561 รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้2,621,300 ตนั ลดลง 2.5% จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน  โดยมีปริมำณบ้ีทเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 17,920,200 ตนั  ลดลง 7.7% จำกปีก่อน  อตัรำกำรหีบสกดั 

14.63% เพิ่มข้ึนจำก 13.85% ในปีก่อน โดยมีโรงงำนจ ำนวน 74 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ขณะท่ีกระทรวง

เกษตร รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 19 ตุลำคม 2561เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้892,700  

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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แฮคแต หรือ 80.5% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด  (1,108,900 แฮคแต)  เทียบกบั 840,000 แฮคแต ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 32.2 ลำ้นตนั ลดลงจำก 35.5 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีท 

เฉล่ียอยูท่ี่ 36.03 ตนั/แฮคแต ลดลง 14.8% จำก 42.31 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   และขณะเดียวกนั The Institute 

for Agricultural Market Studies (IKAR) คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของปี 2561/2562 จะลดลงเหลือ  5.5-5.8 ลำ้น

ตนั จำก 5.8-6.0 ลำ้นตนั จำกท่ีคำดไวก่้อนหนำ้น้ี  เน่ืองจำกสภำพอำกำศท่ีแหง้แลง้  และผลผลิตน ้ำตำลในปีน้ี

ยงัคงต ่ำกวำ่กำรบริโภคภำยในประเทศ ท่ี 6.0-6.1 ลำ้นตนั  แต่จะยงัคงสำมำรถส่งออกน ้ ำตำล 150,000-200,000 

ตนั ถำ้หำกมีกำรน ำเขำ้ในปีน้ีประมำณ 0.3 ลำ้นตนั  รวมทั้งจำกสตอ็คท่ีน ำเขำ้      ในปีก่อน 

 วนัท่ี 22 ตุลำคม  2561 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่ เพียง     ณ 

วนัท่ี 18 ตุลำคม  2561 ยเูครนผลิตน ้ำตำลได ้614,100 ตนั  จำกปริมำณบ้ีทท่ีเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 4.86 ลำ้น

ตนั โดยมีโรงงำน 38 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ปีก่อน 5 โรงงำน และเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 18

ตุลำคม 2560 ท่ีผลิตน ้ำตำลได ้672,600 ตนั จำกปริมำณบ้ีท 4.99 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 12.6% ลดลง

จำก 13.5%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 22 ตุลำคม 2561  กระทรวงเกษตรเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 22 ตุลำคม 2561  เบลำรุส

เก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 72,000 แฮคแต  หรือ 72.3% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งส้ิน 99,600 แฮคแต 

เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจำก 67,700 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 3,279,500 ตนั  

เพิ่มข้ึนจำก 3,215,200 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.56 ตนั/แฮคแต  ลดลงจำก 47.48 ตนั/แฮคแต ใน

ปีก่อน และเปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 16.74%  เพิ่มข้ึนจำก 16.01% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 22 ตุลำคม 2561  บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั จะเปิดประมูลขำยน ้ำตำลทรำยดิบฤดูกำร

ผลิตปี 2561/2562 ดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ J-Spec  (MT.) Hi-Pol. (MT.) 
1 มีนำคม - 15 พฤษภำคม 2562 3,000.00 49,333.33 
1 พฤษภำคม - 15 กรกฎำคม 2562 3,000.00 61,333.33 
1 กรกฎำคม – 15 กนัยำยน 2562 - 24,000.00 
              รวม 6,000.00 134,666.66 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

24 ตุลาคม  2561 
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