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Daily Market Report 

  

 

23 มกราคม 2561  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 13.17 13.10 13.28 13.10 13.19 +0.02 
พฤษภำคม 2561 13.31 13.27 13.41 13.24 13.36 +0.05 
กรกฎำคม 2561 13.56 13.56 13.65 13.49 13.62 +0.06 
ตุลำคม 2561 13.92 13.86 14.00 13.85 13.98 +0.06 
มีนำคม 2562 14.64 14.60 14.74 14.56 14.72 +0.08 
พฤษภำคม 2562 14.69 14.62 14.78 14.61 14.76 +0.07 
กรกฎำคม 2562 14.73 14.67 14.81 14.65 14.79 +0.06 
ตุลำคม 2562 14.95 14.90 15.03 14.90 15.01 +0.06 
มีนำคม 2563 15.37    15.44 +0.07 
พฤษภำคม 2563 15.33    15.41 +0.08 
กรกฎำคม 2563 15.31    15.39 +0.08 
ตุลำคม 2563 15.49    15.57 +0.08 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 111,405 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

896,809 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 352.90 352.00 355.00 351.20 352.00 -0.90 
พฤษภำคม 2561 356.00 355.10 357.40 354.00 355.00 -1.00 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 361.40 360.30 362.40 359.60 360.80 -0.60 
ตุลำคม 2561 366.50 365.30 367.30 364.50 366.00 -0.50 
ธนัวำคม 2561 372.60 371.60 373.70 371.40 372.80 +0.20 
มีนำคม 2562 378.90 378.00 380.40 378.00 379.70 +0.80 
พฤษภำคม 2562 384.70 384.00 386.00 384.00 385.60 +0.90 
สิงหำคม 2562 390.70 389.80 391.70 389.80 391.60 +0.90 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลททย ำ้าััด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริัตัน) 
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   ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลงจำกวนั 

ก่อนในช่วง 0.04-0.07 เซนต ์ แต่ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ 
เน่ืองจำกขำดปัจจยัใหม่ ๆ เขำ้มำสนบัสนุนตลำด ขณะท่ีบริษทั Petrobras ของบรำซิลไดป้ระกำศลดรำคำน ้ำมนั
เบนซินและรำคำน ้ำมนัดีเซลลง 0.8% และ 0.5% ตำมล ำดบั  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบ
เดือนมีนำคม 2561 เพิ่มข้ึน 90 เซนต ์หรือ 1.42% มำปิดตลำดท่ี 64.47 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวั
ในช่วง 63.70-64.88 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำด
เพิ่มสูงข้ึน 0.02 เซนต ์หรือ 0.15% ท่ีระดบั 13.19 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.10-13.28 เซนต ์และ
รำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.05 เซนต ์ หรือ 0.38%  ท่ีระดบั 13.36 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.24-13.41 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.06-
0.08 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 111,405 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 22 
มกรำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 เพิ่มข้ึน 2,674 ล็อต เป็น 410,823 ล็อต และของน ้ำตำล
ทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 9,319 ล็อต เป็น 896,809 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลง โดย
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.26% ท่ีระดบั 
352.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 351.20-355.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 1.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.28% ท่ีระดบั 355.00 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 354.00-357.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

  

วนัท่ี 23 มกรำคม 2561  F.O.licht ปรับปรุงประมำณกำรดุลยภำพน ้ำตำลโลกในปี 2560/2561    

(ตุลำคม – กนัยำยน) ดงัน้ี 

                                                                                            

 

 

 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  ัารเคลื่อนทหวของราคาน ้าตาล 
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                                                                                                หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยดิบ) 

รำยกำร ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
สตอ็คตน้ปี 67,203.6 71,616.8 80,652.2 79,333.8 74,255.4 
ผลผลิต 189,732.5 179,537.8 174,150.6 180,643.3 181,469.6 
กำรน ำเขำ้ 68,085.0 68,677.4 71,896.3 64,340.3 63,887.7 
กำรบริโภค 183,943.7 180,705.7 180,048.9 178,657.7 175,769.6 
กำรส่งออก 69,960.7 71,922.8 75,033.3 65,007.4 64,509.3 
สตอ็คปลำยปี 71,116.7 67,203.6 71,616.8 80,652.2 79,333.8 
+/- ผลผลิต  10,194.7 5,387.2 -6,492.7 -826.3 -2,693.5 
+/- %  5.68 3.09 -3.59 -0.46 -1.46 
+/- กำรบริโภค 3,238.0 656.8 1,391.2 2,888.1 4,092.6 
+/-% 1.79 0.36 0.78 1.64 2.38 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของกำรบริโภค (%) 38.66 37.19 39.78 45.14 45.14 
น ้ ำตำลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขำด 

3,913.1 -4,413.2 -9,035.4 1,318.4 5,078.4 
 

 วนัท่ี 23 มกรำคม 2561 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนวำ่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรก

ของเดือนมกรำคม อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้3.211 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 3.386 ลำ้นตนั ในช่วง

คร่ึงหลงัของเดือนธนัวำคม และเพิ่มข้ึนจำก 2.289 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูกำร

ผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้13.537 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 10.480 ลำ้นตนั ในช่วง

เวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำน 504 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  มำกกวำ่ในสองสัปดำห์ก่อน 19 โรงงำน และ 

มำกกวำ่ในช่วงเวลำเดียวของปีก่อน 105 โรงงำน ในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้5.025 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 

3.143 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  182 โรงงำน เพิ่มข้ึนจำก 93 โรงงำน

ในปีก่อน ซ่ึงกำรหีบออ้ยลดลงอยำ่งรวดเร็วเน่ืองจำกปัญหำกำรขำดแคลนออ้ย รัฐ Uttar Pradesh มีโรงงำน 118 

โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต และผลิตน ้ำตำลได ้4.365 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.550 ลำ้น รัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้

2.135 ลำ้นตนั  ซ่ึงมำกกวำ่ในปีก่อน 285,000 ตนั มีโรงงำน 62 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต มำกกวำ่ปีก่อน 22 

โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนั รัฐ Gujarat มีโรงงำน 17 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้ 480,000 ตนั จำกปีก่อนใน

ช่วงเวลำเดียวกนัท่ีมี  20 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้470,000 ตนั    รัฐ Tamil Nadu มี 26 โรงงำนท่ีด ำเนินกำร

ผลิต และน ้ำตำลได ้140,000 ตนั  (ลดลง 30,000 เม่ือเทียบกบัส้ินเดือนธนัวำคม) ลดลงจำก 250,000 ตนั ท่ีผลิต

โดยโรงงำน 34 โรงงำน ในปี 2559 
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 วนัท่ี 23 มกรำคม 2561 กรมศุลกำกรของจีนรำยงำนกำรน ำเขำ้น ้ำตำลของจีนในเดือนธนัวำคม 2560 

ลดลงเหลือ 130,000 ตนั จำก 216,512 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) จีนน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวยน 456,352 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 456,650 ตนั ในปี

ก่อน  ทั้งน้ีตวัเลขกำรน ำเขำ้ดงักล่ำวเป็นกำรน ำเขำ้อยำ่งเป็นทำงกำรเท่ำนั้น  โดยไม่รวมกบัน ้ำตำลท่ีลกัลอบ

น ำเขำ้จำกประเทศท่ีมีพรมแดนทำงตอนไตข้องจีน 

วนัท่ี 23 มกรำคม 2561 มีรำยงำนวำ่ไทยส่งออกน ้ำตำลในปี 2560 จ ำนวน 7.0 ลำ้นตนั (tel quel) เทียบ

กบั 6.5 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 3.3 ลำ้นตนั (3.4 ลำ้นตนั 

ในปี 2559) น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 3.2 ลำ้นตนั (2.6 ลำ้นตนั ในปี 2559)  และน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำ 0.5 

ลำ้นตนั (0.5 ลำ้นตนั ในปี 2559)  ตลำดท่ีส ำคญัส ำหรับน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิคือ รำชอำณำจกัรกมัพูชำจ ำนวน

581,000 ตนั (544,000 ตนั ในปีก่อน)  ตำมดว้ยสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์จ ำนวน  502,000 ตนั (481,000 

ตนั ในปีก่อน) และสำธำรณรัฐประชำชนจีนจ ำนวน 302,000 ตนั (305,000 ตนั ในปีก่อน)   ซ่ึงอินโดนีเซีย น ำเขำ้

น ้ำตำลทรำยดิบมำกสุดจ ำนวน 2.4 ลำ้นตนั (2.3 ลำ้นตนั ในปีก่อน)  โดยส่งออก 

ผำ่นบริษทั คำ้ผลผลิตน ้ำตำล จ ำกดั จ  ำนวน 2.8 ลำ้นตนั (2.3 ลำ้นตนั ในปีก่อน)  ตำมดว้ยบริษทั แปซิฟิกชูกำร์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั จ  ำนวน 1.3 ลำ้นตนั (1.2 ลำ้นตนั ในปีก่อน)  และบริษทั ส่งออกน ้ำตำลสยำม จ ำกดั  จ  ำนวน 

1.1 ลำ้นตนั (1.0 ลำ้นตนั ในปีก่อน) 

 วนัท่ี 23 มกรำคม 2561 มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกำยน-

ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 14 มกรำคม 2561  ได ้123,832 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจำก 119,602 ตนั ใน

สัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 121,517 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมำณน ้ำตำลในปีน้ีมีจ  ำนวน 

1,030,410 ตนั เพิ่มข้ึน 0.42% จำก 1,026,056 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 113.47 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.75% จำก 115.49 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 11.70 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.77% 

จำก 11.91 ตนั/แฮคแต 
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วนัท่ี  23  มกรำคม 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 7 มกรำคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 7,810,956 7,846,540 -0.45 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 663,013 677,241 -2.10 
โมลำส (ตนั) 302,906 289,712 4.55 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.49 8.63 -1.65 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.88 3.69 +5.03 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

                                                                                                                                                   24 มกราคม 2561 

 


