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Daily Market Report 

 

 

29  มีนาคม  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.53 12.55 12.65 12.49 12.53 0.00 
กรกฎำคม 2562 12.63 12.62 12.75 12.61 12.65 +0.02 
ตุลำคม 2562 12.92 12.96 13.03 12.91 12.95 +0.03 
มีนำคม 2563 13.77 13.80 13.88 13.75 13.80 +0.03 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.85 13.88 13.96 13.85 13.90 +0.05 
กรกฎำคม 2563 13.91 13.91 14.02 13.91 13.97 +0.06 
ตุลำคม 2563 14.05 14.15 14.15 14.09 14.12 +0.07 
มีนำคม 2564 14.60 14.64 14.64 14.64 14.68 +0.08 
พฤษภำคม 2564 14.61    14.69 +0.08 
กรกฎำคม 2564 14.62    14.70 +0.08 
ตุลำคม 2564 14.76    14.84 +0.08 

                 

              

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

90,253 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

910,051 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 326.60 326.60 328.70 323.60 324.80 -1.80 
สิงหำคม 2562 336.70 336.50 338.60 334.00 335.10 -1.60 
ตุลำคม 2562 344.60 344.70 346.20 342.50 343.50 -1.10 
ธนัวำคม 2562 354.40 354.60 356.60 353.30 354.20 -0.20 
มีนำคม 2563 364.00 365.50 366.30 363.60 363.80 -0.20 
พฤษภำคม 2563 370.40 373.10 373.10 370.40 370.50 +0.10 
สิงหำคม 2563 375.80 378.50 378.50 375.90 375.90 +0.10 
ตุลำคม 2563 380.40 0.00 380.50 380.50 380.50 +0.10 

         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 และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.10 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน หลงัจำกรำคำน ้ำมนัท่ีปรับตวั

เพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน ซ่ึงเป็นปัจจยัหนุนใหโ้รงงำนน ้ำตำลของบรำซิลหนัเหควำมสนใจไปท่ี

กำรผลิตเอทำนอลมำกกวำ่กำรผลิตน ้ำตำลซ่ึงจะช่วยลดปริมำณน ้ำตำล และ FCStone ปรับลดกำรคำดกำรณ์

ผลผลิตน ้ำตำลโลกส่วนขำด (deficit) ในปี 2561/2562 จ ำนวน 300,000 ตนั จำก 700,000 ตนั ท่ีคำดกำรณ์ในเดือน

มกรำคม   รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.84 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.42% ท่ีระดบั 60.14 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 59.41-60.73 เหรียญ

สหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดไม่เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 

12.53 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.49-12.65 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

กรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.02 เซนต ์  หรือ 0.16% ท่ีระดบั 12.65 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.61-12.75 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.03-0.08 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือ

ขำยมีจ ำนวน 90,253 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ของน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 เพิ่มข้ึน 2,551 ล็อต เป็น 320,602 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 8,204 ล็อต 

เหลือ  910,051 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อน 

โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.55% ท่ีระดบั 

324.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 323.60-328.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 1.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.48% ท่ีระดบั 335.10 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 334.00-338.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 29 มีนำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ สมำชิกของสหภำพยโุรป (EU) ส่งออกน ้ำตำลในเดือนกุมภำพนัธ์ 

2562 เพียงจ ำนวน  96,000 ตนั ลดลงอยำ่งมำกจำกกำรปรับตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 139,000 ตนั ในเดือนมกรำคม แต่

ต ่ำกวำ่ 284,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) 

สหภำพยโุรปส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 867,000 ตนั  ลดลงจำก 1.575 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดย

ส่งออกไปยงัอียปิต ์ 19% ของกำรส่งออก อิสรำเอล 18% กำนำ 5% สวสิเซอร์แลนด์และเลนำนอน (ประเทศละ 

4%) รำคำส่งออกเฉล่ียเดือนมกรำคมอยูท่ี่ 337 ยโูร/ตนั FOB เพิ่มข้ึนจำก 313 ยโูร ในเดือนธนัวำคม  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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และเทียบกบั 348 ยโูร ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส ำหรับกำรน ำเขำ้ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 มีจ ำนวน  95,000 

ตนั ลดลงจำก 163,000 ตนั ในเดือนมกรำคม และ 80,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 5 เดือน

แรกของปี 2561/2562  สหภำพยโุรปน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 634,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 563,000 ตนั ในปีก่อน ส่วน

ใหญ่น ำเขำ้จำกประเทศตำมขอ้ตกลงเขตกำรคำ้เสรี EPA/EBA (53% ของกำรน ำเขำ้) ตำมดว้ยอฟัริกำใต ้ (15%) 

บรำซิลและบอลข่ำน (ประเทศละ 5%)  

 วนัท่ี 29 มีนำคม 2562  มีรำยงำนวำ่สต็อคน ้ำตำลของสหภำพยโุรป ณ ส้ินเดือนมกรำคม 2562 มีจ ำนวน 

12.664 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 12.076 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจำก 15.175 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ีส่ีติดต่อกนัท่ีสตอ็คต ่ำกวำ่เดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 29 มีนำคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 เกษตรกร

ไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 13,500 แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 1,700 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของ      ปีก่อน หรือ 

1.2% ของพื้นท่ีเพำะปลูกเป้ำหมำยท่ีจะปลูกในปีกำรผลิตน้ี ซ่ึงเร่ิมเพำะปลูกในรัฐเชเชนและ        ครัสโนดำร์

เท่ำนั้น 

 วนัท่ี 29 มีนำคม 2562  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 

26 มีนำคม 2562 เกษตรกรไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 20,000 แฮคแต หรือ 10% ของพื้นท่ีเพำะปลูกท่ีคำดกำรณ์

ส ำหรับฤดูกำรผลิตน้ี 220,000-230,000 แฮคแต  และประมำณคร่ึงท่ีเพำะปลูกใน Khmelnitsky (11,000 แฮคแต)  

Rivne (3,500 แฮคแต), Volyn (2,700 แฮคแต) และ Ternopil (2,400 แฮคแต)  ขณะท่ีในปี 2561 ยเูครนเก็บเก่ียว

บ้ีทได ้13,967,700 ตนั จำกพื้นท่ีเพำะปลูก 274,700 แฮคแต ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 50.85 ตนั/แฮคแต   และในปีน้ีคำด

วำ่พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทจะลดลงมำก เน่ืองจำกรำคำอยูใ่นระดบัท่ีต ่ำ 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

1 เมษายน  2562 

 


