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   29 ตุลาคม  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 

 

 

      เพิ่มลด (+), (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 12.54 12.53 12.55 12.28 12.34 -0.20 59,896 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 12.63 12.62 12.63 12.39 12.46 -0.17 22,341 
กรกฎำคม 2563 12.75 12.77 12.77 12.53 12.60 -0.15 12,446 
ตุลำคม 2563 12.98 13.03 13.03 12.77 12.84 -0.14 4,660 
มีนำคม 2564 13.56 13.56 13.56 13.37 13.43 -0.13 1,846 
พฤษภำคม 2564 13.61 13.60 13.60 13.45 13.50 -0.11 157 
กรกฎำคม 2564 13.63 13.49 13.49 13.48 13.54 -0.09 69 
ตุลำคม 2564 13.75 13.62 13.62 13.62 13.67 -0.08 4 
มีนำคม 2565 14.15    14.08 -0.07 2 
พฤษภำคม 2565 14.08    14.01 -0.07   
กรกฎำคม 2565 13.98    13.91 -0.07   
        101,421 

 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 104,891 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 962,669 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block) 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนั

ก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) (ล็อต) 
ธนัวำคม 2562 340.80 341.90 341.90 336.60 338.50 -2.30 7,238  
มีนำคม 2563 337.50 337.80 338.70 334.50 336.40 -1.10 5,450  
พฤษภำคม
ม 

2563 341.80 342.50 343.00 338.80 340.20 -1.60 631  
สิงหำคม 2563 345.90 345.40 347.20 342.80 344.00 -1.90 200  
ตุลำคม 2563 349.30 349.50 350.30 346.60 347.40 -1.90 36  
ธนัวำคม 2563 353.80 354.40 354.40 351.90 351.90 -1.90 10  
มีนำคม 2564 359.40 0.00 357.50 357.50 357.50 -1.90 0  
พฤษภำคม
ม 

2564 364.80 0.00 362.90 362.90 362.90 -1.90 0  
        13,565 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเปล่ียนแปลงจำกวนัก่อนในช่วง -0.14 ถึง 

0.05 เซนต ์และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน จำกค่ำเงินเรียลของบรำซิลท่ีอ่อนค่ำลง 0.20%  เม่ือเทียบกบั

ดอลลำร์สหรัฐฯ  และรำยงำนของ Unica ยงัเป็นลบต่อรำคำ  ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบ

เดือนธนัวำคม 2562  ปิดตลำดลดลง 0.27 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.48%  ท่ีระดบั 55.54 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 

หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 54.61-55.91 เหรียญสหรัฐฯ  

   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง

0.20 เซนต ์หรือ 1.59% ท่ีระดบั 12.34 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.28-12.55 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม  2563 ปิดตลำดลดลง 0.17 เซนต ์หรือ 1.35% ท่ีระดบั 12.46 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.39-12.63 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.07-0.15

เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 104,894 ล็อต สัญญำน ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  

วนัท่ี 28 ตุลำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2563 เพิ่มข้ึน 4,136 ล็อต เป็น  535,817 ล็อต และของ

น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 11,527 ล็อต เป็น  962,669  ล็อต  

   รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนธนัวำคม 2562 ปิดตลำดลดลง  2.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.67% ท่ีระดบั 338.50 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 336.60-341.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

ซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 1.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.33% ท่ีระดบั 336.40 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 334.50-338.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั      

                 

   

 วนัท่ี 29 ตุลำคม 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2562/2563  เพียง        ณ 

วนัท่ี 28 ตุลำคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 924,400 แฮคแต หรือ 80.7% ของพื้นท่ี

เพำะปลูกทั้งหมด ลดลงจำก 998,900 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 42.2 ลำ้น

ตนั เพิ่มข้ึนจำก 36.4 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25% อยูท่ี่ 45.62 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 

36.44 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 ขณะท่ี Soyuzrossakhar รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 21 ตุลำคม 2562 รัสเซียผลิตน ้ำตำลทรำยขำวไดจ้  ำนวน 

3,301,900 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 2,959,400 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้  บ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตมี

จ ำนวน 21,950,100 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 20,099,700 ตนั ในปีก่อน  อตัรำกำรหีบสกดั 15.04%  เพิ่มข้ึนจำก 14.72% ใน

ปีก่อน มีโรงงำนน ้ำตำลจ ำนวน 73 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 29 ตุลำคม 2562 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี  

28  ตุลำคม 2562 มีบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 5.25 ลำ้นตนั ผลิตน ้ำตำลได ้ 768,200 ตนั  อตัรำกำรหีบสกดั 

14.60% เทียบกบัปริมำณบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 6.72 ลำ้นตนั ผลิตน ้ำตำลได ้ 872,700 อตัรำกำรหีบสกดั 

13.0%  ณ ปัจจุบนัมีโรงงำนน ้ำตำลท่ีเปิดด ำเนินกำรผลิต 31 โรงงำน นอ้ยกวำ่ปีก่อน 8 โรงงำน 

 วนัท่ี 29 ตุลำคม 2562  กระทรวงเกษตรของสำธำรณรัฐเช็ก รำยงำนวำ่ในปี 2562/2563 เร่ิมตน้ฤดูกำร

ผลิตเม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 และ เพียง ณ วนัท่ี 7 ตุลำคม 2562 สำธำรณรัฐเช็กมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้ำตำล

ทรำยขำวจำกบ้ีทได ้ 530,000 ตนั ลดลงจำก 572,797 ตนั ในปีก่อน  เก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 4.20 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 

3.735 ลำ้นตนั ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลคำดวำ่จะอยูท่ี่ 17.0% ลดลงจำก 18.24% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 29 ตุลำคม 2562  บริษทั  COFCO คำดวำ่ในปี 2563/2564 ปริมำณออ้ยเขำ้หีบทำงภำคกลำง-ใตข้อง

บรำซิลจะอยูท่ี่ 584 ลำ้นตนั  ลดลงจำกเล็กนอ้ยจำก 587 ลำ้นตนั ในปี 2562/2563   ผลผลิตน ้ำตำลจะลดลงเหลือ 

25.7 ลำ้นตนั (tel quel) จำก 26.2 ลำ้นตนั  ผลผลิตเอทำนอลลดลงเหลือ 30.9 พนัลำ้นลิตร จำก 31.2 พนัลำ้นลิตร 

 ขณะเดียวกนั Datagro  รำยงำนวำ่ในปี 2562/2563 ปริมำณออ้ยเขำ้หีบทำงภำคลำง-ใตข้องบรำซิลมีจ ำนวน 

593.16 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 3.5% จำก 573.05 ลำ้นตนั ในปีก่อน  รวมกบั 52 ลำ้นตนั จำกทำงภำคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และคำดวำ่ในปี 2562/2563 จะมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 645.16 ลำ้นตนั  ทั้งน้ีผลผลิต

น ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตค้ำดวำ่จะมีจ ำนวน 26.21 ลำ้นตนั ลดลงจำก 26.51 ลำ้นตนั ในปี 2561/2562 รวมผลผลิต

น ้ำตำลจำกทำงภำคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีจ ำนวนทั้วประเทศอยูท่ี่ 28.81 ลำ้นตนั ผลผลิตเอทำนอล     

ทำงภำคกลำง-ใต ้คำดวำ่จะมีจ ำนวน 32.3 พนัลำ้นลิตร เพิ่มข้ึนจำก 30.1 พนัลำ้นลิตร ในปี 2561/2562   สตอ็ค เอ

ทำนอลเม่ือส้ินสุดฤดูกำรผลิตในวนัท่ี 31 มีนำคม จะอยูท่ี่ 1.73 พนัลำ้นลิตร รวม ผลผลิตเอทำนอลของบรำซิลใน

ฤดูกำรผลิตน้ีจะอยูท่ี่ 34 พนัลำ้นลิตร (รวมผลผลิตเอทำนอลจำกทำงภำคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ)  

 ขณะเดียวกนัในปี 2563/2564  กำรเจริญเติบโตของออ้ยจะล่ำชำ้ เน่ืองจำกปริมำณน ้ำฝนต ่ำกวำ่ค่ำเฉล่ีย 

ไฟป่ำ และน ้ำคำ้งแขง็ และกำรระบำดวชัพืชท่ีรุนแรงมำกข้ึน นอกจำกน้ี Datagro ยงัเห็นวำ่พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยจะ

ลดลง เน่ืองจำกมีกำรเพำะะปลูกถัว่เหลืองเพิ่มข้ึน และมีกำรเพำะปลูกขำ้วโพดเพื่อผลิตเอทำนอลเพิ่มข้ึนในปี

หนำ้ 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 30 ตุลาคม  2562 

 


