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Daily Market Report 

 

 

30 พฤศจิกายน  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.87 12.87 13.03 12.62 12.84 -0.03 
พฤษภำคม 2562 12.97 12.98 13.12 12.72 12.95 -0.02 
กรกฎำคม 2562 13.06 13.00 13.21 12.83 13.06 0.00 
ตุลำคม 2562 13.27 13.28 13.41 13.05 13.30 +0.03 
มีนำคม 2563 13.77 13.77 13.86 13.58 13.81 +0.04 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.75 13.83 13.83 13.57 13.79 +0.04 
กรกฎำคม 2563 13.73 13.80 13.80 13.55 13.77 +0.04 
ตุลำคม 2563 13.78 13.85 13.85 13.60 13.82 +0.04 
มีนำคม 2564 14.11    14.15 +0.04 
พฤษภำคม 2564 13.98    14.00 +0.02 
กรกฎำคม 2564 13.89    13.91 +0.02 
ตุลำคม 2561 13.94    13.96 +0.02 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 91,101 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

812,768 ลอ็ต 
                    

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 346.70 347.00 350.20 343.10 348.20 +1.50 
พฤษภำคม 2562 350.70 350.40 353.70 347.30 352.10 +1.40 
สิงหำคม 2562 355.80 355.50 358.70 352.30 357.10 +1.30 
ตุลำคม 2562 359.40 359.00 362.40 355.90 360.70 +1.30 
ธนัวำคม 2562 364.50 364.20 367.00 361.10 365.70 +1.20 
มีนำคม 2563 369.80 0.00 370.80 370.80 370.80 +1.00 
พฤษภำคม 2563 373.80 0.00 374.60 374.60 374.60 +0.80 
สิงหำคม 2563 377.40 0.00 378.20 378.20 378.20 +0.80 

         บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จำ้กัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตรกิตัน) 
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               ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.08  เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนเลก็นอ้ย โดยดีลเลอร์กล่ำววำ่ กำร

ทะยำนข้ึนของตลำดในวนัพฤหสับดีสู่ระดบัสูงสุดรอบ 3 สัปดำห์ ท่ี 13.21 เซนต ์ส่วนใหญ่ไดรั้บแรงกระตุน้จำก

กำรซ้ือคืนมำกกวำ่ข่ำวท่ีเป็นแรงหนุน โดยควำมอ่อนแอของรำคำน ้ำมนัดิบ ยงัคงถ่วงน ้ำตำล ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบ

ตลำด NYMEX สญัญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.52 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.01% ท่ีระดบั 

50.93 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 49.65-51.79 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำด

นิวยอร์คตำมสญัญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.03 เซนต ์ หรือ 0.23% ท่ีระดบั 12.84 เซนต ์ หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.62-13.03 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสญัญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิดตลำด

ลดลง 0.02 เซนต ์  หรือ 0.15% ท่ีระดบั 12.95 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.72-13.12 เซนต ์

ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนในช่วง 0.02-0.04 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมี

จ ำนวน 91,101 ลอ็ต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 ของน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 1,499 ลอ็ต เหลือ 344,346 ลอ็ต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 1,560 ลอ็ต 

เหลือ 812,768 ลอ็ต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึน โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสญัญำ

เดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.50 หรียญสหรัฐฯ หรือ 0.43% ท่ีระดบั 348.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 343.10-350.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสญัญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิม่ข้ึน 1.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.40% ท่ีระดบั 352.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 347.30-353.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

 วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561  มีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU) ส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวในเดือนกนัยำยน 

2561 จ ำนวน 166,700 ตนั ลดลงจำก 245,400 ตนั ในเดือนสิงหำคม  แต่เพิ่มข้ึนจำก 106,300 ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  รวมกำรส่งออกในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  มีจ ำนวน 3.353 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 

1.221 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 15% (515,646 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 134,664 ตนั ในปีก่อน) 

อิสรำเอล 12%  (404,031 ตนั เทียบกบั 204,254 ตนั ในปีก่อน)  ซีเรีย 7%   ศรีลงักำ 6%  ตุรกี 5%  เลบำนอน 4%  

และมอริเตเนีย 4% และประเทศผูส่้งออกหลกัคือเบลเยยีม (29% ของกำรส่งออกทั้งหมด) ฝร่ังเศส 28% 

โปแลนด ์16% เนเธอร์แลนดแ์ละเยอรมนีประเทศละ 9%  รำคำส่งออกเฉล่ียในเดือนกนัยำยนอยูท่ี่ 334 ยโูร/ตนั 

fob เพิ่มข้ึนจำก 331 ยโูร ในเดือนสิงหำคม กำรน ำเขำ้ในเดือนกนัยำยนมีจ ำนวน 75,400 ตนัลดลงจำก 89,600  

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 ตนั ในเดือนสิงหำคม และเทียบกบั 294,800 ตนั ในเดือนกนัยำยนปีก่อน น ้ำตำลน ำเขำ้ทั้งหมดในปี 2560/2561 

มีจ ำนวน 1.307 ลำ้นตนั ลดลงจำก 2.517 ลำ้นตนั ในปีก่อน  โดยน ำเขำ้จำกกลุ่ม EPA/EBA 42%  และสมำชิก

ตำมขอ้ตกลงกำรคำ้เสรีกบัอเมริกำกลำง โคลมัเบียและเปรู 19%  อฟัริกำใต ้   19%   และบรำซิล 6% กำรน ำเขำ้

จำกกลุ่ม EPA / EBA ลดลงเกือบ 57% เหลือ 560,317 ตนั จำก 1,295,775 ตนั ขณะท่ียอดส่งออกจำกกลุ่ม FTA 

กบัอเมริกำกลำง โคลอมเบีย และเปรู ลดลงมำอยูท่ี่ 235,634 ตนั จำก 282,550 ตนั กำรน ำเขำ้น ้ ำตำลจำกประเทศ

บอลข่ำนลดลงมำอยูท่ี่ 29,469 ตนั จำก163,825 ตนั ยอดส่งออกจำกบรำซิลลดลงเหลือ 84,497 ตนั จำก 170,128 

ตนั  และคิวบำลดลงเหลือ 37,987 ตนั จำก 325,949 ตนั ประเทศน ำเขำ้หลกัในปี 2560/2561 คือสหรำชอำณำจกัร 

34% รองลงมำคือสเปนและอิตำลี 17% และโปรตุเกส 10%  และในเดือนตุลำคม ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปี 

2561/2562 สหภำพยโุรปส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 250,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 166,700 ตนั ในเดือนกนัยำยน  แต่

ลดลงจำก 341,200 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์21%  อิสรำเอล 15% เซเนกลั 9% 

แคเมอรูน 5% และตูนิเซีย 4%  และน ำเขำ้น ้ ำตำลในเดือนตุลำคมจ ำนวน 155,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 75,400 ตนั ใน

เดือนกนัยำยน  และ 92,300 ตนั ในเดือนตุลำคมปีก่อน  และสหภำพยโุรปอนุญำตใหป้ระเทศต่ำง ๆ ตำม

ขอ้ตกลง EPA / EBA น ำเขำ้น ้ ำตำลประจ ำสปัดำห์ ณ วนัท่ี 2 ธนัวำคม จ ำนวน 4,002 ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 

5,145 ตนั ในสปัดำห์ก่อน รวมในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) ถึงปัจจุบนัน ำเขำ้น ้ ำตำลจ ำนวน 165,191 ตนั  

เพิ่มข้ึนจำก 96,733 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้จำกสวำซิแลนด ์63,190 ตนั ฟิจิ  35,000 ตนั 

และเบลีซ 30,974 ตนั  

 วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561  มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลประจ ำสปัดำห์ท่ี 18 พฤศจิกำยน 2561 มี

จ ำนวน 75,857 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 13,174 ตนั ในสปัดำห์ก่อนและเทียบกบั 84,482 ตนั  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลได ้746,626 ตนั  ลดลงจำก 

854,661 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 120.51 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 114.82 ตนั/แฮค

แต  ผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 12.24 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 11.35 ตนั/แฮคแต 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

3 ธันวาคม 2561 
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