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Daily Market Report 

 

 

3 กรกฎาคม 2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) ตุลำคม 2562 12.57 12.54 12.61 12.25 12.35 -0.22 
มีนำคม 2563 13.47 13.42 13.49 13.18 13.27 -0.20 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.56 13.50 13.58 13.29 13.37 -0.19 
กรกฎำคม 2563 13.65 13.61 13.67 13.39 13.49 -0.16 
ตุลำคม 2563 13.79 13.76 13.80 13.56 13.66 -0.13 
มีนำคม 2564 14.24 14.21 14.21 14.06 14.14 -0.10 
พฤษภำคม 2564 14.20 14.04 14.10 14.04 14.10 -0.10 
กรกฎำคม 2564 14.15 14.01 14.08 14.01 14.08 -0.07 
ตุลำคม 2564 14.22 14.10 14.17 14.10 14.17 -0.05 
มีนำคม 2565 14.52 0.00 14.49 14.49 14.49 -0.03 

  พฤษภำคม 2565 14.49 14.37 14.43 14.37 14.43 -0.06 

 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

126,375 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

838,771 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2562 326.90 326.50 327.40 319.30 319.70 -7.20 
ตุลำคม 2562 331.70 331.10 332.10 325.30 325.70 -6.00 
ธนัวำคม 2562 340.00 340.30 340.70 334.30 334.60 -5.40 
มีนำคม 2563 350.60 349.30 350.60 344.50 344.90 -5.70 
พฤษภำคม 2563 358.20 357.60 357.90 352.60 352.80 -5.40 
สิงหำคม 2563 366.10 365.00 365.00 360.20 360.80 -5.30 
ตุลำคม 2563 370.90 367.30 367.40 365.90 366.30 -4.60 
ธนัวำคม 2563 377.60 372.80 373.00 372.80 373.00 -4.60 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.16 เซนต ์

และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยปรำศจำกปัจจยัใหม่ๆ เขำ้มำเก้ือหนุน และยงัคงไดรั้บปัจจยัทำงดำ้น

ลบจำกรำคำน ้ำมนัดิบท่ีอ่อนค่ำลง และค่ำเงินเรียลของบรำซิลท่ีร่วงลงต ่ำสุดเม่ือเทียบกบัดอลลำร์ซ่ึงกระตุน้ให้เกิด

กำรขำยส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้ำตำลของบรำซิล รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนสิงหำคม 2562 ปิด

ตลำดลดลง 2.84 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.81% ท่ีระดบั 56.25 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 

56.24-56.78 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.22 

เซนต ์หรือ 1.75%  ท่ีระดบั 12.35 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.25-12.61 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 0.20 เซนต ์ หรือ 1.48% ท่ีระดบั 13.27 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วง 13.18-13.49 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงทุกเดือนในช่วง 0.03-0.19 เซนต ์ปริมำณ

กำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 126,375 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ของน ้ำตำล

ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2562 ลดลง 850 ล็อต เหลือ 459,716 ล็อต แต่ของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 7,317 ล็อต เหลือ 

838,771 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำล

ทรำยขำวสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 7.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.20% ท่ีระดบั 319.70 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 319.30-327.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

ตุลำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 6.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 1.81%  ท่ีระดบั 325.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 325.30-332.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

                              

 

วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ สหภำพยโุรปไดอ้อกใบอนุญำตน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 7,630 ตนั 

(tel quel) ตำมสัญญำ EPA / EBA ในสัปดำห์ท่ี 23 มิถุนำยน เพิ่มข้ึนจำก 7,093 ตนัในสัปดำห์ก่อนหนำ้ ท ำให้

ปริมำณใบอนุญำตน ำเขำ้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) อยูท่ี่ 752,020 ตนั เพิ่มข้ึนอยำ่งมำก

จำก 419,948 ตนัในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้จำก สวำซิแลนด ์ (240,562 ตนั) มอริเชียส (136,802 

ตนั) และเบลีซ (113,594 ตนั) 

วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2562  กระทรวงกำรคำ้บรำซิลรำยงำนวำ่ ในเดือนมิถุนำยน 2562 บรำซิลส่งออก

น ้ำตำลจ ำนวน 1,550,571 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) ลดลงจำก 1,770,303 ตนั ในเดือนก่อนหนำ้ และต ่ำกวำ่ 

1,946,324 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน กำรส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบลดลงเหลือ 1,396,173 ตนั จำก 1,517,547 

ในเดือนพฤษภำคม และจำก 1,705,553 ตนั ในเดือนมิถุนำยนปีท่ีแลว้ ขณะท่ีกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวลดลง 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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เหลือ 142,046 ตนั จำก 232,535 ตนั ในเดือนท่ีแลว้ และ 221,509 ตนัในปีท่ีแลว้ ส่งผลใหก้ำรส่งออกน ้ำตำล

ทั้งหมดในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562/2563 (เมษำยน-มีนำคม) อยูท่ี่ 4.567 ลำ้นตนั ลดลงจำก 5.110 ลำ้นตนั

ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี  2 กรกฎำคม  2562   สมำคมออ้ยและน ้ำตำลของเวยีดนำม (VSSA)  รำยงำนวำ่กำรน ำเขำ้น ้ำตำล

ในประเทศท่ีผดิกฎหมำยยงัถือวำ่เป็นควำมปัญหำท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยในระหวำ่งปี 2542 - 2551 ปริมำณกำร

ลกัลอบน ำเขำ้น ้ำตำลโดยเฉล่ีย 100,000 ตนั/ปี เพิ่มข้ึนเป็น 350,000 ตนัในปี 2552-2558 โดย VSSA กล่ำววำ่

จำกปี 2558/2559 คำดวำ่จะมีปริมำณถึง 800,000 ตนั กำรไหลเขำ้ของน ้ำตำลท่ีผดิกฎหมำยท ำใหเ้กิดกำรปิด

โรงงำนหน่ึงในสำมของโรงงำนน ้ำตำลในประเทศ  ในขณะเดียวกนักำรผลิตน ้ำตำลในเดือนเมษำยนมีจ ำนวน 

230,000 ตนัท ำใหมี้ยอดรวมอยูท่ี่ 1.1 ลำ้นตนัจำกออ้ย 11.3 ลำ้นตนั  น ้ำตำลท่ีผลิตจำกน ้ำตำลทรำยดิบท่ีน ำเขำ้มี

จ ำนวนถึง 193,612 ตนั ทั้งน้ีปริมำณออ้ยเขำ้หีบอยูท่ี่ 14 ลำ้นตนั และผลผลิตน ้ำตำลจะอยูท่ี่  1.3 ลำ้น ปัจจุบนั

รำคำขำยส่งส ำหรับน ้ำตำลทรำยขำวในประเทศอยูท่ี่ 10,500-11,0000 ดอง/กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ = 

23,217ดอง) เพิ่มข้ึน 100-200 ดอง/กิโลกรัม ในเดือนน้ี 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

                                                                                             3 กรกฎาคม  2562 

 


