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Daily Market Report 

 

 

30 เมษายน  2562   

 
เดือนสง่มอบ ปิดวนั

กอ่นกอ่น 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 11.63 11.55 12.04 11.55 11.99 +0.36 
กรกฎำคม 2562 12.33 12.38 12.75 12.30 12.34 +0.01 
ตุลำคม 2562 12.69 12.75 13.08 12.66 12.69 0.00 
มนีำคม 2563 13.68 13.75 14.04 13.69 13.70 0.02 
พฤษภำคม                                                                                                
พฤษภำคม 

2563 13.81 13.87 14.13 13.80 13.80 -0.01 
กรกฎำคม 2563 13.90 13.94 14.19 13.86 13.86 -0.04 
ตุลำคม 2563 14.06 14.13 14.32 13.99 13.99 -0.07 
มนีำคม 2564 14.59 14.65 14.83 14.50 14.50 -0.09 
พฤษภำคม 2564 14.59 14.79 14.82 14.50 14.50 -0.09 
กรกฎำคม 2564 14.58 14.77 14.77 14.49 14.49 -0.09 
ตุลำคม 2564 14.68 14.85 14.85 14.60 14.60 -0.08 
มนีำคม 2565 14.98 15.12 15.12 15.12 14.90 -0.08 

 
จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

198,642 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

849,144 ล็อต 

    เดือนสง่มอบ 

 

 

ปิดวนักอ่น 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2562 334.50 336.30 341.90 333.80 334.90 +0.40 
ตุลำคม 2562 339.90 341.00 347.30 339.30 340.30 +0.40 
ธันวำคม 2562 351.00 351.90 357.80 349.60 350.70 -0.30 
มนีำคม 2563 360.80 361.70 367.50 359.50 360.10 -0.70 
พฤษภำคม 2563 367.80 369.00 372.20 367.00 367.10 -0.70 
สิงหำคม 2563 373.80 0.00 373.50 373.50 373.50 -0.30 
ตุลำคม 2563 378.70 0.00 378.40 378.40 378.40 -0.30 
ธันวำคม 2563 383.50 0.00 384.50 384.50 384.50 +1.00 

         บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย 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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมทีั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนักอ่นในชว่ง 

0.04-0.20 เซนต์ และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีมทีั้งไมเ่ปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนักอ่น โดยไดแ้รงหนุน

จำกรำคำน ้ ำมนัดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึน รำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำสง่มอบเดือนมถุินำยน 2562 เพิ่มข้ึน 0.41 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.65% ท่ีระดบั 63.91 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในชว่ง 63.30-64.75 เหรียญ

สหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.36 เซนต์ หรือ 

3.10% ท่ีระดบั 11.99 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นชว่ง 11.55-12.04 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือน

กรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.01 เซนต์ หรือ 0.08% ท่ีระดบั 12.34 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นชว่ง 

12.30-12.75 เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมทีั้งไมเ่ปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในชว่ง 0.01-0.09 เซนต์ 

ปริมำณกำรซ้ือขำยมจี ำนวน 198,642 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2562 

ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 19,603 ล็อต เหลือ 1,833 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำด

เพิ่มข้ึน 15,243 ล็อต เป็น 849,144 ล็อต สว่นตลำดน ้ ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมทีั้งเพิ่มข้ึน 

และลดลงจำกวนักอ่น โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.40 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.12% ท่ีระดบั 334.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นชว่ง 333.80-341.90 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.12% 

ท่ีระดบั 340.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นชว่ง 339.30-357.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

                                  

 

 วนัท่ี 30  เมษำยน 2562  มรีำยงำนวำ่ สมำชิกของสหภำพยุโรป (EU) สง่ออกน ้ ำตำลในเดือนมนีำคม 

2562 จ ำนวน  114,000 ตนั ลดลงจำกกำรตวัเลขท่ีปรับปรุงใหมเ่ป็น 124,000 ตนั ในเดือนกมุภำพนัธ์ แตล่ดลงมำก

จำก 295,000 ตนั  ในชว่งเวลำเดียวกนัของปีกอ่น รวมในชว่ง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) 

สหภำพยุโรปสง่ออกน ้ ำตำลจ ำนวน 1.009 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 1.870 ลำ้นตนั ในชว่งเวลำเดียวกนัของ ปีกอ่น โดย

สง่ออกไปยงัอิสรำเอล 18%   อียิปต์ 17%  กำนำ 5% นอร์เวย์ สวติเซอร์แลนด์ และอลับำเนีย (ประเทศละ 4%) รำคำ

สง่ออกเฉล่ียเดือนกมุภำพนัธ์อยูท่ี่ 338 ยูโร/ตนั FOB เพิ่มข้ึนจำก 337 ยูโร ในเดือนธันวำคม  แตต่ ่ำกวำ่ 348 ยูโร 

ในชว่งเวลำเดียวกนัของปีกอ่น ส ำหรับกำรน ำเขำ้ในเดือนมนีำคม 2562 มจี ำนวน  148,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 103,000 

ตนั ในเดือนกมุภำพนัธ์ และ 112,000 ตนั ในชว่งเวลำเดียวกนัของปีกอ่น รวมในชว่ง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562  

สหภำพยุโรปน ำเขำ้น ้ ำตำลจ ำนวน 791,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 675,000 ตนั ในปีกอ่น สว่นใหญน่ ำเขำ้จำกประเทศ 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคล่ือนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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ตำมขอ้ตกลงเขตกำรคำ้เสรี EPA/EBA (52% ของกำรน ำเขำ้) ตำมดว้ยอฟัริกำใต ้ (13%) และสมำชิกของอเมริกำ

กลำง โคลมัเบีย และเปรู FTA (8%) 

 วนัท่ี 30 เมษำยน  2562 สหภำพยุโรปอนุญำตให้น ำเขำ้น ้ ำตำลจำกประเทศตำ่ง ๆ ตำมขอ้ตกลง EPA/ 

EBA ประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 21 เมษำยน  2562 จ ำนวน 8,599 ตนั ( tel quel)  ลดลงจำก 15,460 ตนั ในสัปดำห์

กอ่นหน้ำนั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) อนุญำตให้น ำเขำ้น ้ ำตำลทั้งส้ินจ ำนวน 507,632 ตนั  

เพิ่มข้ึนจำก 315,909 ตนั  ในชว่งเวลำเดียวกนัของปีกอ่น โดยน ำเขำ้จำก สวำซิแลนด์ (211,074 ตนั)  มอริเชียส 

(77,791 ตนั) ฟิจิ (69,079 ตนั)  และเบลิซ  (67,073 ตนั)  

 วนัท่ี 30 เมษำยน 2562  มรีำยงำนวำ่สต็อคน ้ ำตำลของสหภำพยุโรป ณ ส้ินเดือนกมุภำพนัธ์  2562 มี

จ ำนวน 10.959 ลำ้นตนั ลดลงจำก 12.664 ลำ้นตนั ในเดือนกอ่น และ 13.982 ล้ำนตนั ในชว่งเวลำเดียวกนัของปี

กอ่น   

 วนัท่ี 30 เมษำยน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2562 เกษตรกร

ไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้ 906,900 แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 458,800 แฮคแต ในชว่งเวลำเดียวกนัของปีกอ่น คิดเป็น 79.8% 

ของพื้นท่ีเพำะปลูกเป้ำหมำยในปีกำรผลิตน้ี (1.136 ลำ้นแฮคแต)   ขณะท่ี  The Russian Sugar Producers Union 

(Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2562 เกษตรกรไดเ้พำะปลูกบ้ีทแล้ว 934,400    แฮคแต 

หรือ 82.8% ของกำรคำดกำรณ์ (1.129 ลำ้นแฮคแต) เทียบกบั 359,300 แฮคแต ในปีกอ่น 

 วนัท่ี  30 เมษำยน 2562  กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562  

เกษตรกรเพำะปลูกบ้ีทได ้ 94,600 แฮคแต  หรือ 99.6% ของพื้นท่ีเพำะปลูกเป้ำหมำย  เทียบกบั 88,200 แฮคแต 

ในชว่งเวลำเดียวกนัของปีกอ่นสภำพอำกำศท่ีเลวร้ำย และกระทรวงเกษตรไดป้รับลดกำรคำดกำรณ์พื้นท่ี

เพำะปลูกบ้ีทในปีกำรผลิต 2562 เหลือ 95,000 แฮคแต จำก  96,000  แฮคแต ในประมำณกำรครำวกอ่น และเทียบ

กบั 102,400  แฮคแต ในปีกอ่น 

  

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากัด  

2 พฤษภาคม 2562 

 
 


