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Daily Market Report 

 

 

27  พฤศจิกายน  2561  
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.48 12.49 12.50 12.32 12.34 -0.14 
พฤษภำคม 2562 12.61 12.61 12.62 12.45 12.46 -0.15 
กรกฎำคม 2562 12.72 12.72 12.73 12.58 12.59 -0.13 
ตุลำคม 2562 12.94 12.94 12.95 12.84 12.85 -0.09 
มีนำคม 2563 13.46 13.43 13.46 13.38 13.40 -0.06 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.45 13.41 13.44 13.40 13.41 -0.04 
กรกฎำคม 2563 13.44 13.40 13.44 13.40 13.42 -0.02 
ตุลำคม 2563 13.51 13.50 13.50 13.50 13.51 0.00 
มีนำคม 2564 13.83    13.84 +0.01 
พฤษภำคม 2564 13.70    13.71 +0.01 
กรกฎำคม 2564 13.61    13.62 +0.01 
ตุลำคม 2561 13.66    13.67 +0.01 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 78,424 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

806,841 ล็อต 
 

                    

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 339.00 337.90 339.50 335.60 336.30 -2.70 
พฤษภำคม 2562 342.70 341.50 343.20 339.60 339.90 -2.80 
สิงหำคม 2562 348.30 347.00 347.40 345.30 345.60 -2.70 
ตุลำคม 2562 352.10 351.00 351.20 349.40 349.70 -2.40 
ธนัวำคม 2562 357.40 355.90 355.90 355.00 355.00 -2.40 
มีนำคม 2563 363.10 0.00 360.70 360.70 360.70 -2.40 
พฤษภำคม 2563 367.10 0.00 364.70 364.70 364.70 -2.40 
สิงหำคม 2563 370.70 0.00 368.30 368.30 368.30 -2.40 

         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 ลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.04 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยดีลเลอร์ระบุวำ่กำรท่ีบริษทั เปโต

รบรำสลดรำคำน ้ำมนัเบนซินลงถูกมองวำ่เป็นควำมซบเซำเล็กนอ้ยและลดแรงจูงใจในกำรใชอ้อ้ยในกำรท ำเอทำ

นอลแทนน ้ำตำล กำรหีบออ้ยของบรำซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกำยนค่อนขำ้งซบเซำ และผลผลิตน ้ำตำล

มำกกวำ่ท่ีคำดหมำย ขณะท่ี Unica รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลเพียงวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 

2561 มีจ ำนวน 25.229 ลำ้นตนั ลดลงจำก 34.474 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 28.345 

พนัลำ้นลิตร เพิ่มข้ึนจำก 23.732 พนัลำ้นลิตร  ในปีก่อน    ดำ้น ING ระบุวำ่ เรำอำจเห็นน ้ำตำลอินเดียมำกข้ึนใน

ตลำดโลกเน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกำรเก็บเก่ียวเพิ่มเติม หมำยควำมวำ่ในระยะสั้น เรำอำจเห็นแรงกดดนัเพิ่มเติมต่อ

รำคำน ้ำตำล ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.07 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.14% ท่ีระดบั 51.56 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 50.30-52.38 เหรียญสหรัฐฯ  

รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.14 เซนต ์หรือ 1.12% ท่ีระดบั 

12.34 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.32-12.50 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  

2562 ปิดตลำดลดลง 0.15 เซนต ์  หรือ 1.19% ท่ีระดบั 12.46 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.45-

12.62 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.13 เซนต ์ปริมำณ

กำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 78,424 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2561 ของ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 782 ล็อต เป็น 344,644 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 2,529 

ล็อต เป็น 806,841 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำ

เดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 2.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.80% ท่ีระดบั 336.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 335.60-339.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 

2562 ปิดตลำดลดลง 2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.82% ท่ีระดบั 339.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 339.60-343.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2561  มีรำยงำนวำ่ในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ถึงส้ินเดือนตุลำคม ทำงภำคกลำง-
ใตข้องบรำซิล ผลิตน ้ำตำลออร์แกนิคได ้ 222,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 4% จำก 214,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน  ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำล  VHP  มีจ  ำนวน 15.901 ลำ้นตนั  ลดลง 28% จำก 22.108 ลำ้นตนั  ในปี 2560/2561  
และน ้ำตำล  crystals ลดลง 26% เหลือ 7.370 ลำ้นตนั   ในขณะเดียวกนัผลผลิตน ้ำตำล    รีไฟน์ลดลง 8% เหลือ 
240,000 ตนั   ทั้งน้ี เหตุผลหลกัท่ีผลผลิตน ้ำตำลโดยรวมลดลง คือไดมุ้่งเนน้ไปท่ีกำรผลิต 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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เอทำนอล ซ่ึงไดร้ำคำดีกวำ่แทน   และ MAPA รำยงำนวำ่  ในฤดูกำรผลิตปี  2560/2561     บรำซิลผลิตน ้ำตำล
ออร์แกนิคได ้219,000 ตนั สูงสุดเป็นประวติักำรณ์ 
 วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2561 Unica  รำยงำนผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-ใต ้

ของบรำซิล ปี 2561/2562  (เมษำยน-มีนำคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤศจิกำยน 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลำ้นตนั ) 21.296 23.450 -9.18 529.652 554.896 -4.55 
ผลผลิตน ้ำตำล (ลำ้นตนั) 0.880 1.255 -29.88 25.229 34.474 -26.82 
ผลผลิตเอทำนอล (พนัลำ้นลิตร) 1.085 1.070 +1.37 28.345 23.732 +19.44 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 127.40 132.51 -3.86 139.61 137.53 +1.51 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล 

(%) 

34.03 42.38 -19.70 35.81 47.41 -24.47 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล 

(%)  

65.97 57.62 +14.49 64.19 52.59 +22.06 
  

 วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 1,094,000 แฮคแต หรือ 98.7% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

เทียบกบั 1.1 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2560  ผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 41,121,100 ตนั  ลดลงจำก 48.5 ลำ้นตนั  

ในปี 2560 ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 14.1%  มำอยูท่ี่ 37.59 ตนั/แฮคแต จำก 43.74 ตนั/แฮคแต ในปี 2560  และยงั

คงเหลือพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 14,900 แฮคแต  หรือบ้ีทมีจ ำนวน 700,000 ตนั  รวมผลผลิตทั้งหมดมีจ ำนวน 

41.8 ลำ้นตนั  ขณะท่ี Soyuzrossakhar รำยงำนเพียง ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 ปริมำณบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่

กระบวนกำรผลิตมีจ ำนวน 30.171 ลำ้นตนั  ผลิตน ้ำตำลได ้4,519,635 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  อตัรำกำรกำร

หีบสกดั 14.98% 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

28 พฤศจิกายน 2561 

 

 


