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2  เมษายน  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2558 12.32 12.39 12.75 12.33 12.74 +0.42 
กรกฎำคม 2558 12.41 12.42 12.80 12.42 12.80 +0.39 
ตุลำคม 2558 12.95 12.95 13.32 12.94 13.31 +0.36 
มีนำคม 2559 14.07 14.07 14.40 14.06 14.39 +0.32 
พฤษภำคม 2559 14.12 14.10 14.44 14.10 14.43 +0.31 
กรกฎำคม 2559 14.08 14.06 14.40 14.06 14.36 +0.28 
ตุลำคม 2559 14.24 14.22 14.54 14.22 14.50 +0.26 
มีนำคม 2560 14.67 14.66 14.95 14.63 14.91 +0.24 
พฤษภำคม 2560 14.58 14.57 14.82 14.56 14.82 +0.24 
กรกฎำคม 25609 14.49 14.50 14.76 14.50 14.74 +0.25 
ตุลำคม 2560 14.55 14.57 14.84 14.56 14.80 +0.25 

มีนำคม  2561 14.60 14.82 14.98 14.82 14.95 +0.35 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 188,446 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 922,277 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2558 358.10 360.00 367.50 359.10 367.30 +9.20 
สิงหำคม 2558 353.20 355.80 361.00 354.10 360.20 +7.00 
ตุลำคม 2558 354.50 356.00 362.70 355.40 362.30 +7.80 
ธนัวำคม 2558 361.70 363.10 369.70 362.30 369.40 +7.70 
มีนำคม 2559 368.20 367.80 376.50 367.80 376.40 +8.20 
พฤษภำคม 2559 375.00 376.30 382.50 376.30 382.50 +7.50 
สิงหำคม 2559 380.80 382.80 387.90 382.80 387.90 +7.10 
ตุลำคม 2559 383.00 386.70 388.70 386.70 388.70 +5.70 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01 - 0.22 เซนต์ รำคำน ้ ำตำลปรับตวัพุ่งข้ึนต่อ โดยเป็นกำรพุ่งข้ึน 2 วนัมำกท่ีสุด  
ในรอบ 9 เดือน แมผ้ลผลิตน ้ ำตำลยงัคงลน้ตลำด ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวำ่ตลำดเผชิญกบัแรงขำยมำกเกินไปทำง
เทคนิคหลงัร่วงลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบกวำ่ 6 ปี    ส่วนรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX  สัญญำเดือนพฤษภำคม 
2558   ด่ิงลง  95 เซนต์ หรือ  1.90% มำปิดตลำดท่ี  49.14 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล  หลังจำกเคล่ือนตัว
ในช่วง 48.11-50.27 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิด
ตลำดเพิ่มข้ึน 0.42 เซนต ์ หรือ 3.41% ท่ีระดบั 12.74 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.33-12.75 เซนต ์
และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.39 เซนต์ หรือ 3.14% ท่ีระดบั 12.80 
เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.42-12.80 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 
0.24-0.36 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 188,446 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 1 
เมษำยน   2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 เพิ่มข้ึน 3,432 ล็อต เป็น 408,250 ล็อต และของ
น ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 18,756 ล็อต เป็น 922,277 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดปรับตวั
เพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน  9.20 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2.57% ท่ีระดบั 367.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 359.10-367.50 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 7.00  เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 1.98% ท่ีระดับ 360.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 354.10-361.00 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั 
 
 

วนัท่ี  2  เมษำยน 2558  มีรำยงำนวำ่อตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบของสหภำพศุลกำกร ซ่ึง
ประกอบดว้ยรัสเซีย คำซคัสถำน และเบลำรุส ในเดือนพฤษภำคมจะอยูท่ี่ 250 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มข้ึนจำก 
240 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในเดือนเมษำยน อตัรำภำษีน ำเขำ้ในเดือนพฤษภำคมคิดจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำด
นิวยอร์ค เฉล่ียของเดือนมีนำคมท่ีเท่ำกบั 12.84 เซนต/์ปอนด ์   อตัรำภำษี 250 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  เป็นอตัรำ
สูงสุดภำยใตก้ำรก ำหนดภำษีท่ีใชส้ ำหรับรำคำน ้ำตำลทรำยดิบเฉล่ีย 13.00 เซนต ์ / ปอนด ์ หรือนอ้ยกวำ่ 
Soyuzrossakhar  รำยงำนวำ่ในปีท่ีผำ่นมำรัสเซียน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 642,000 ตนั และคำดวำ่ในปีน้ี
จะลดลงมำอยูท่ี่ประมำณ 500,000-550,000 ตนั เน่ืองจำกอตัรำภำษีท่ีสูงข้ึนและมำกกวำ่ 70% ของน ้ำตำลทรำย
ดิบท่ีน ำเขำ้ในปีน้ีคำดวำ่จะน ำเขำ้ในช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคม 

 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี  2  เมษำยน 2558   กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิล รำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบในเดือน
มีนำคม 2558 มีจ ำนวน 1.82 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 811,000 ตนั ในเดือนท่ีแลว้     และจำก 1.14 ลำ้นตนั ในช่วง
เวลำเดียวกนัของปีก่อน  และในปี 2557/2558 (เมษำยน – พฤษภำคม)  บรำซิลส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 19.4 ลำ้น
ตนั  ลดลงจำก 22.0 ลำ้นตนั ท่ีส่งออกในปี 2556/2557 

 
วนัท่ี  2  เมษำยน 2558   สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนกำรผลิตน ้ ำตำลของอินเดีย

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557/2558 (ตุลำคม-กนัยำยน)  เพิ่มข้ึน 13% เป็น 24.92 ลำ้นตนั  จำก 21.87 ลำ้นตนั  
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2556/2557  โดยในรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้9.36 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 7.06 
ลำ้นตนั  รัฐ  Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้  6.36 ลำ้นตนั  เทียบกบั 5.91 ลำ้นตนั  และรัฐ  Karnataka ผลิต
น ้ำตำลได ้4.25 ลำ้นตนั  เทียบกบั  3.88 ลำ้นตนั    

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

3 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


