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Daily Market Report 

 

 

26  พฤศจิกายน  2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.47 12.51 12.64 12.39 12.48 +0.01 
พฤษภำคม 2562 12.58 12.63 12.73 12.52 12.61 +0.03 
กรกฎำคม 2562 12.70 12.77 12.84 12.65 12.72 +0.02 
ตุลำคม 2562 12.93 12.99 13.06 12.88 12.94 +0.01 
มีนำคม 2563 13.45 13.46 13.53 13.40 13.46 +0.01 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.44 13.44 13.46 13.40 13.45 +0.01 
กรกฎำคม 2563 13.42 13.40 13.44 13.40 13.44 +0.02 
ตุลำคม 2563 13.49 13.50 13.50 13.49 13.51 +0.02 
มีนำคม 2564 13.81    13.83 +0.02 
พฤษภำคม 2564 13.68    13.70 +0.02 
กรกฎำคม 2564 13.59    13.61 +0.02 
ตุลำคม 2561 13.64    13.66 +0.02 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 67,912 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

804,312 ล็อต 
                    

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 337.70 340.70 341.40 336.80 339.00 +1.30 
พฤษภำคม 2562 341.50 345.20 345.30 340.70 342.70 +1.20 
สิงหำคม 2562 347.40 350.10 350.70 346.20 348.30 +0.90 
ตุลำคม 2562 351.30 353.30 353.50 350.20 352.10 +0.80 
ธนัวำคม 2562 356.60 358.70 358.70 355.80 357.40 +0.80 
มีนำคม 2563 362.30 0.00 363.10 363.10 363.10 +0.80 
พฤษภำคม 2563 366.30 0.00 367.10 367.10 367.10 +0.80 
สิงหำคม 2563 369.90 0.00 370.70 370.70 370.70 +0.80 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ ลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.07 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน  โดยดีลเลอร์ระบุวำ่แรงหนุน

จำกกำรฟ้ืนตวัของรำคำน ้ำมนัดิบไดรั้บกำรถ่วงบำงส่วนโดยควำมอ่อนแอของเงินเรียลบรำซิล และผลผลิต

น ้ำตำลของอินเดียท่ีลดลงก็ช่วยหนุนรำคำ ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2562 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.21 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.40% ท่ีระดบั 51.63 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวั

ในช่วง 50.10-52.25 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำด

เพิ่มข้ึน 0.01 เซนต ์หรือ 0.08% ท่ีระดบั 12.48 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.39-12.64 เซนต ์

และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.03 เซนต ์ หรือ 0.24% ท่ีระดบั 12.61 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.52-12.73 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 

0.01-0.02 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 67,917 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 23 

พฤศจิกำยน 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 3,363 ล็อต เป็น 343,862 ล็อต และของ

น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,980 ล็อต เป็น 804,312 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึน

เช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.38% ท่ี

ระดบั 339.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 336.80-341.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และ

รำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.35% ท่ีระดบั 342.70 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 340.70-345.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  4 พฤศษจิกำยน   2561 ดงัน้ี 

 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 2,375,542 1,943,162 +22.25 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 206,017 161,389 +27.65 
โมลำส (ตนั) 93,082 70,310 +32.39 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.67 8.31 +4.42 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.92 3.62 +8.29 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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วนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2561  กรมศุลกำกรของจีนรำยงำนกำรน ำเขำ้น ้ำตำลของจีนในเดือนตุลำคม  

2561 มีจ ำนวน 340,000  ตนั  เพิ่มข้ึน 99%  จำก 190,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเดือนตุลำคมเป็น

เดือนแรกของฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน)    กำรน ำเขำ้ดงักล่ำวเป็นกำรน ำเขำ้อยำ่งเป็นทำงกำร  

โดยไม่รวมกบัน ้ำตำลท่ีลกัลอบน ำเขำ้จำกชำยแดนทำงตอนใต ้ 

วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน  2561 สหภำพยโุรปอนุญำตให้ประเทศต่ำง ๆ ตำมขอ้ตกลง EPA / EBA น ำเขำ้

น ้ำตำลประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน จ ำนวน 851 ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 19,679 ตนั รวมในปี 

2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) น ำเขำ้น ้ำตำลทั้งส้ินจ ำนวน 155,375 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 85,911 ตนั  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้จำกสวำซิแลนด ์ (62,587 ตนั) ฟิจิ (35,000 ตนั) และเบลีซ (30,974 ตนั) 

 วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2561 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ เพียง ณ 

วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้4,437,820  ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)   นอ้ยกวำ่ 

4,494,100 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยปริมำณบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตมีจ ำนวน 29,656,740 

ตนั ลดลงจำก 31,796,800 ตนั อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 14.96% เพิ่มข้ึนจำก 14.13%   ปริมำณบ้ีทท่ีส่งเขำ้โรงงำนมี

จ ำนวน 33,805,710 ตนั  ลดลงจำก 36,397,700 ตนั  มีโรงงำน 60 โรงงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  จำก 75  โรงงำน 

นอ้ยกวำ่ปีก่อน 10 โรงงำน 

วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2561 กระทรวงเกษตรเบลำรุสรำยงำนวำ่เพียง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2561  

เกษตรกรเบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4,848,200 ตนั  ลดลงจำก 4,995,500 ตนั  ตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 49.09 ตนั/

แฮคแต ลดลงจำก 51.15 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 16.97% เทียบกบั 16.34% ในปีก่อน    

ปริมำณบ้ีทท่ีส่งเขำ้โรงงำนมีจ ำนวน 4,630,000 ตนั  ขณะเดียวกนัสมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำล (Belsakhar) รำยงำนเพียง 

ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2561 วำ่มีปริมำณบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 3,081,300 ตนั และผลิตน ้ำตำล

ทรำยขำวได ้400,200 ตนั อตัรำกำรหีบสกดั 12.99% ต ่ำกวำ่ 13.2% ในปีก่อน 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

27 พฤศจิกายน 2561 

 


