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Daily Market Report 

  

 

29  กนัยายน  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

ตุลำคม 2560 13.23 13.27 13.56 13.15 13.54 +0.31 
มีนำคม 2561 13.95 14.01 14.15 13.76 14.10 +0.15 
พฤษภำคม 2561 14.10 14.17 14.26 13.90 14.22 +0.12 
กรกฎำคม 2561 14.29 14.36 14.43 14.08 14.39 +0.10 
ตุลำคม 2561 14.66 14.70 14.78 14.46 14.75 +0.09 
มีนำคม 2562 15.21 15.32 15.33 15.03 15.31 +0.10 
พฤษภำคม 2562 15.24 15.22 15.23 15.08 15.35 +0.11 
กรกฎำคม 2562 15.29 15.13 15.13 15.13 15.40 +0.11 
ตุลำคม 2562 15.52    15.61 +0.09 
มีนำคม 2563 15.89    15.99 +0.10 
พฤษภำคม 2563 15.72    15.82 +0.10 
กรกฎำคม 2563 15.66    15.76 +0.10 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 75,962 

\ 

2 

ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

708,448 ล็อต 
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2560 358.70 360.50 364.80 356.30 362.20 +3.50 
มีนำคม 2561 364.70 365.80 369.40 361.70 367.10 +2.40 
พฤษภำคม 2561 374.10 374.60 377.90 370.60 376.20 +2.10 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 383.50 383.90 385.30 379.90 385.30 +1.80 
ตุลำคม 2561 390.00 389.40 391.40 386.80 391.40 +1.40 
ธนัวำคม 2561 398.40 0.00 399.80 399.80 399.80 +1.40 
มีนำคม 2562 405.30 403.30 407.50 402.40 406.80 +1.50 
พฤษภำคม 2562 412.30 408.60 413.00 407.70 413.00 +0.70 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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      ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 

0.02-0.16 เซนต ์ และปิดตลำดปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน ขณะท่ีสัญญำเดือนตุลำคมครบก ำหนดส่งมอบ  ขณะเดียวกนั

บริษทั Petrobras ของบรำซิลไดป้ระกำศลดรำคำน ้ำมนัเบนซินลง 2.1% และรำคำน ้ ำมนัดีเซล 1.0% และรำคำ

น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2560  ปรับข้ึน 11 เซนต ์หรือ 0.21% ปิดตลำดท่ีระดบั 

51.67 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 51.25-51.77 เหรียญสหรัฐฯ โดยรำคำน ้ำมนัดิบ

สหรัฐฯ ปิดตลำดสัปดำห์น้ีดว้ยกำรพุง่ข้ึนรำว 2% จำกสัปดำห์ท่ีแลว้ และถือเป็นกำรปิดตลำดรำยสัปดำห์ในแดน

บวกติดต่อกนัยำวนำนท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนมกรำคมเป็นตน้มำ   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำ

เดือนตุลำคม 2560  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.31 เซนต ์ หรือ 2.34% ท่ีระดบั 13.54 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ระหวำ่ง 13.15-13.56 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน  0.15 เซนต ์ หรือ 

1.08% ท่ีระดบั 14.10 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.76-14.15 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่ม

สูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.09-0.12 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน  75,962 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 

Interest)  ณ วนัท่ี 28 กนัยำยน 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ลดลง 6,895 ล็อต เหลือ 20,620 

ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 1,230 ล็อต เหลือ 708,448 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน

ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.50 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.98% ท่ีระดบั 362.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง  356.30-364.80 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 2.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.66% ท่ีระดบั 367.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 361.70-369.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 

 วนัท่ี  2  ตุลำคม 2560 ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11  ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 

2560 ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยลงเม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560  ปรำกฏวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเป็น

จ ำนวน 1.07 ลำ้นตนั หรือ 21,098 ล็อต  ซ่ึงเป็นน ้ำตำลจำกบรำซิลทั้งหมด โดยมีบริษทั Cofco Agri (13,289 

ล็อต)  บริษทั  Louis Dreyfue (2,703 ล็อต)  บริษทั Bunge (1,387 ล็อต)   บริษทั  Sucden (1,290 ล็อต)  บริษทั 

Czarnikow (1,440 ล็อต)  บริษทั ECTP (864 ล็อต)   และ บริษทั  E D & F Man (125 ล็อต)  เป็นผู ้    ส่งมอบ 

และบริษทั Wilmar (14,147 ล็อต) บริษทั  Alvean (5,967 ล็อต)  และบริษทั Raizen (984 ล็อต)  เป็นผูรั้บมอบ 

 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี  29  กนัยำยน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 28 กนัยำยน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 471,300 แฮคแต หรือ 39.3% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจำก 389,200 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 19.8 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 16.8 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.94 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 

43.14 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน ขณะท่ีสมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลรัสเซีย (Soyuzrossahar)  รำยงำนวำ่   ณ วนัท่ี 28 

กนัยำยน 2560 รัสเซียผลิตน ้ ำตำลได ้ 1.7 ลำ้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำก 1.5 ลำ้นตนั ในปีก่อน  มี 74 โรงงำนท่ีเปิด

ด ำเนินกำรจำก 75 โรงงำน ท่ีคำดวำ่ด ำเนินกำรในฤดูกำลน้ี  และนำย Alexander Tkachev รัฐมนตรีวำ่กำร

กระทรวงเกษตร รำยงำนวำ่ในปี 2560/2561  รัสเซียอำจจะส่งออกน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น 700,000 ตนั จำก 340,000 

ตนั ในปีก่อน และในปีน้ีเน่ืองจำกปริมำณผลผลิตบ้ีทมำกเป็นประวติักำรณ์ ดงันั้นรัสเซียจะผลิตน ้ำตำล ได ้ 6.5 

ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 6.2 ลำ้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี  29  กนัยำยน  2560  สมำคมออ้ยและน ้ำตำลของเวยีดนำมคำดวำ่ในปี 2560/2561 (ตุลำคม-

กนัยำยน)  เวยีดนำมจะผลิตน ้ ำตำลได ้1.42 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 9.1% จำก 1.3 ลำ้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560  

อน่ึง พื้นท่ีเพำะปลูกในปี 2559/2560 มีจ ำนวนต ่ำสุดในรอบ 7 ปี  ท่ี 219,000 แฮคแต  เน่ืองจำกไดรั้บผลกระทบ

จำกน ้ำเคม็บริเวณสำมเหล่ียมปำกแมน้ ้ำโขง ทำงตอนใตข้องเวยีดนำม  แต่ในปี 2560/2561  พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ย

จะเพิ่มข้ึนเป็น 249,000 แฮคแต  และจะมีออ้ยเขำ้หีบ 15 ลำ้นตนั  ซ่ึงรวมออ้ย 1.3 ลำ้นตนั ท่ีผลิตในปีน้ี  ส่วน

น ้ำตำลคงเหลือจำกปีกำรผลิตก่อนมีจ ำนวน 280,000 ตนั  และน ้ำตำลน ำเขำ้ 119,000 ตนั  ดงันั้นอุปทำนน ้ำตำล

ทั้งหมดจะมีจ ำนวน 1.7 ลำ้นตนั  

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

2  ตุลาคม 2560 

  

 


