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Daily Market Report 

 

 

31 กรกฎาคม 2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) ตุลำคม 2562 12.15 12.15 12.23 12.03 12.21 +0.06 
มีนำคม 2563 13.12 13.14 13.21 13.03 13.20 +0.08 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.25 13.25 13.34 13.16 13.33 +0.08 
กรกฎำคม 2563 13.39 13.40 13.48 13.30 13.47 +0.08 
ตุลำคม 2563 13.61 13.59 13.69 13.57 13.68 +0.07 
มีนำคม 2564 14.14 14.09 14.22 14.09 14.22 +0.08 
พฤษภำคม 2564 14.15 14.12 14.22 14.12 14.22 +0.07 
กรกฎำคม 2564 14.15 14.12 14.22 14.12 14.22 +0.07 
ตุลำคม 2564 14.28 14.21 14.32 14.21 14.35 +0.07 
มีนำคม 2565 14.64    14.71 +0.07 

  พฤษภำคม 2565 14.59    14.66 +0.07 

 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

74,200 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

949,627 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2562 323.00 323.00 324.30 321.20 324.00 +1.00 
ธนัวำคม 2562 332.70 332.90 334.10 330.90 333.50 +0.80 
มีนำคม 2563 344.30 344.50 345.40 342.60 345.10 +0.80 
พฤษภำคม 2563 351.10 351.60 352.40 349.70 352.20 +1.10 
สิงหำคม 2563 358.80 359.50 360.10 357.70 359.90 +1.10 
ตุลำคม 2563 364.00 0.00 365.10 365.10 365.10 +1.10 
ธนัวำคม 2563 370.60 0.00 371.70 371.70 371.70 +1.10 
มีนำคม 2564 382.00 0.00 383.00 383.00 383.00 +1.00 

         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 0.01-0.07 เซนต ์และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน โดยรำคำปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดบั

สูงสุด   ในรอบ 2 สัปดำห์ จำกกำรคำดกำรณ์วำ่รำคำเอทำนอลท่ีสูงข้ึนจะกระตุน้ใหโ้รงงำนน ้ำตำลของบรำซิล

หนัเหควำมสนใจไปท่ีกำรผลิตเอทำนอลมำกข้ึน ในขณะท่ี Cepea รำยงำนรำคำเอทำนอลของบรำซิล ณ วนัท่ี 26 

กรกฎำคมเพิ่มข้ึนเป็นสัปดำห์ท่ีส่ีติดต่อกนัสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือนท่ี 1.7157 เรียล/ ลิตร อีกปัจจยัหนุน

ส ำหรับรำคำน ้ำตำลคือควำมวติกกงัวลวำ่กำรเกิดน ้ำคำ้งแขง็ในบรำซิลอำจคุกคำมคุณภำพออ้ย  ส่วนค่ำเงินเรียล

ของบรำซิลมีค่ำสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดำห์เม่ือเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐฯ ส ำหรับรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 

NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกนัยำยน 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.53 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.91% ท่ีระดบั 58.58 

เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 57.81-58.82 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์

คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.06 เซนต ์ หรือ 0.49%  ท่ีระดบั 12.21 เซนต ์ หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.03-12.23 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.08 

เซนต ์หรือ 0.61% ท่ีระดบั 13.20 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.03-13.21 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด

ตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.07-0.08 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 74,200 ล็อต สัญญำ

น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2562 

เพิ่มข้ึน 1,303 ล็อต เป็น 494,561 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,310 ล็อต เป็น 949,627 ล็อต ส่วนตลำด

น ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

ตุลำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.31% ท่ีระดบั 324.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 321.20-324.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2562 ปิด

ตลำดเพิ่มข้ึน 0.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.24%  ท่ีระดบั 333.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วง 330.90-334.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

                 

 

วนัท่ี  31  กรกฎำคม 2562   Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI). ของ

มอริเชียส รำยงำนผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้ำตำลปีกำรผลิต 2562/2563 (มิถุนำยน-พฤษภำคม) และเทียบกบัปี 

2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2562 ดงัน้ี  

 

 

 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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รำยกำร ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 479,857 520,062 -7.73 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 41,922 47,623 -11.97 
เปอร์เซนตน์ ้ำตำล (%) 10.40 10.77 -3.44 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 8.74 9.16 -4.59 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.40 73.40 +10.90 

  

 วนัท่ี  31 กรกฎำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ สมำชิกของสหภำพยโุรป (EU) ส่งออกน ้ำตำลในเดือนมิถุนำยน 

2562 จ ำนวน 89,000 ตนั ลดลงจำกตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ 114,000 ตนั ในเดือนพฤษภำคม (จำกท่ีรำยงำนคร้ัง

แรก 67,000 ตนั)  แต่ต ่ำกวำ่ 288,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) สหภำพยโุรปส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 1.359 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 2.717 ลำ้นตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอิสรำเอล 20%   อียปิต ์16%  นอร์เวย ์5% กำนำ สวติเซอร์แลนด์ 

และเซเนกลั (ประเทศละ 4%) รำคำส่งออก (FOB) เฉล่ียเดือนพฤษภำคมอยูท่ี่ 325 ยโูร/ตนั ลดลงจำก 327 ยโูร/

ตนั ในเดือนเมษำยน และเทียบกบั 327 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส ำหรับกำรน ำเขำ้ในเดือน

มิถุนำยน 2562 มีจ ำนวน 175,000 ตนั ลดลงจำก 307,000 ตนั ในเดือนพฤษภำคม แต่เพิ่มข้ึนจำก 106,000 ตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561/2562  สหภำพยโุรปน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 

1.405 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 1.004 ลำ้นตนั  ในปีก่อน ส่วนใหญ่น ำเขำ้จำกประเทศตำมขอ้ตกลงเขตกำรคำ้เสรี 

EPA/EBA (53% ของกำรน ำเขำ้) ตำมมำดว้ยสมำชิกของอเมริกำกลำง ไดแ้ก่ โคลมัเบีย และเปรู FTA (14%) และ

บรำซิล (9%)  

 

 ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

1  สิงหาคม  2562 
 


