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       2  พฤษภาคม  2559 
 

  

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 63,345 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 783,440 ล็อต 

      
  
 
 

 
 
 
 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2559 16.32 16.45 16.47 16.04 16.21 -0.11 
ตุลำคม 2559 16.59 16.68 16.73 16.37 16.53 -0.06 
มีนำคม 2560 17.02 17.11 17.15 16.84 17.02 0.00 
พฤษภำคม 2560 16.69 16.79 16.79 16.55 16.74 +0.05 
กรกฎำคม 25609 16.36 16.45 16.49 16.29 16.46 +0.10 
ตุลำคม 2560 16.19 16.30 16.32 16.14 16.33 +0.14 
มีนำคม  2561 16.32 16.32 16.47 16.25 16.46 +0.14 
พฤษภำคม 2561 16.13 16.10 16.15 16.09 16.25 +0.12 
กรกฎำคม 25619 15.89    16.02 +0.13 
ตุลำคม 2561 15.84    15.99 +0.15 
มีนำคม 2562 16.00    16.15 +0.15 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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    ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนและลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.03-0.13 เซนต ์หลงัจำกนั้นรำคำน ้ ำตำลปิดตลำดปรับตวัลดลง อนัเป็นผลจำกแรงขำย
ท ำก ำไร และแรงขำยทำงเทคนิคหลงัรำคำเปิดตลำดพุ่งสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดำห์  ดำ้นรำคำน ้ ำมนัดิบ
ตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2559 ด่ิงลง 1.14 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.48 มำปิดตลำด
ท่ี 44.78  เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 44.54-46.15 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำย
ดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 0.11 เซนต ์หรือ 0.67% ท่ีระดบั  
16.21 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 16.04-16.47 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม  
2559 ปิดตลำดลดลง 0.06 เซนต์ หรือ 0.36% ท่ีระดบั 16.53 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่ำง 16.37-
16.73  เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.05-0.15 
เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย 63,345 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 
ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559 เพิ่มข้ึน 16,532 ล็อต เป็น 397,149 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้ง
ตลำดเพิ่มข้ึน 8,335 ล็อต เป็น 783,440 ล็อต  ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนวนัน้ีปิดท ำกำร
เน่ืองจำกเป็นวนัหยดุธนำคำร  
 
 

 
 วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2559 ICE Future U.S. รำยงำนวำ่ น ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำ

เดือนพฤษภำคม 2559 ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยลงเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2559 ปรำกฎวำ่บริษทั Wilmar 
International Ltd.  เป็นผูรั้บมอบน ้ำตำลทั้งหมด จ ำนวน 422,000 ตนั หรือ 8,309 ล็อต โดยเป็นน ้ำตำลทรำย
ดิบจำกบรำซิลและอำร์เจนตินำ โดยผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั COFCO (Noble) จ ำนวน 5,489 ล็อต บริษทั Olam 
จ ำนวน1,752 ล็อต  บริษทั Sucden จ ำนวน 970 ล็อต และบริษทั  Alvean  จ ำนวน 98 ล็อต  

 
 วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2559 
เกษตรกรไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้ 744,400 เฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 626,500 เฮคแต หรือ 70.2% ของพื้นท่ีประมำณ
เพำะปลูกบ้ีททั้งส้ิน 1.06 ลำ้นเฮคแต  ในขณะท่ี  The Russian Sugar Producers Union คำดวำ่พื้นท่ีเพำะปลูก
บ้ีทจะเพิ่มข้ึนถึง 1.11 ลำ้นเฮคแต  จำก 1.021 ลำ้นเฮคแต ในปีก่อน 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2559 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA)   คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดีย
ในปี 2558/2559 (ตุลำคม-กนัยำยน)  จะมีจ ำนวน 25 ลำ้นตนั  ลดลงจำกปีก่อน 11.7%  ทั้งน้ีเน่ืองจำกควำม
แหง้แลง้ในรอบกวำ่ 30 ปี ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีเพะปลูกออ้ยในรัฐ Maharashtra และ ISMA รำยงำนวำ่ถึง
ปัจจุบนัอินเดียผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้ 24.6 ลำ้นตนั เทียบกบั 27.6 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
ส ำหรับปี 2559/2560 คำดวำ่อินเดียจะเป็นผูน้ ำเขำ้น ้ำตำลสุทธิ (Net Importer)  เน่ืองจำกควำมแหง้แลง้ได้
สร้ำงควำมเสียหำยต่อชำวไร่ออ้ย  โดยเฉพำะในรัฐ Maharashtra ซ่ึงคำดวำ่ผลผลิตจะลดลงกวำ่ 40% 

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

3  พฤษภาคม  2559 
 


