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Daily Market Report 

  

 

3  มกราคม 2561  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-) 

มีนำคม 2561 15.33 15.35 15.37 15.18 15.31 -0.02 
พฤษภำคม 2561 15.19 15.20 15.24 15.06 15.21 +0.02 
กรกฎำคม 2561 15.17 15.16 15.25 15.05 15.21 +0.04 
ตุลำคม 2561 15.34 15.34 15.43 15.23 15.39 +0.05 
มีนำคม 2562 15.85 15.83 15.96 15.75 15.92 +0.07 
พฤษภำคม 2562 15.81 15.77 15.92 15.72 15.88 +0.07 
กรกฎำคม 2562 15.76 15.75 15.83 15.73 15.83 +0.07 
ตุลำคม 2562 15.86 15.86 15.93 15.83 15.93 +0.07 
มีนำคม 2563 16.14 16.14 16.25 16.10 16.20 +0.06 
พฤษภำคม 2563 15.98    16.05 +0.07 
กรกฎำคม 2563 15.90    15.98 +0.08 
ตุลำคม 2563 16.01    16.09 +0.08 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 100,997 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

757,204 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 398.60 398.60 401.00 396.70 399.30 +0.70 
พฤษภำคม 2561 396.20 395.50 397.90 393.60 397.20 +1.00 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 398.40 398.10 400.40 396.20 399.60 +1.20 
ตุลำคม 2561 399.20 400.50 400.90 398.00 400.90 +1.70 
ธนัวำคม 2561 403.20 402.50 405.00 402.50 405.00 +1.80 
มีนำคม 2562 408.20 407.80 410.20 407.80 410.20 +2.00 
พฤษภำคม 2562 411.90 0.00 414.10 414.10 414.10 +2.20 
สิงหำคม 2562 415.00 0.00 417.30 417.30 417.30 +2.30 

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 เพิ่มข้ึน และลดลง 

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.04 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน จำกกำรคำดกำรณ์ท่ีวำ่ กองทุนดชันี
จะซ้ือสัญญำน ้ำตำล 60,000 ล็อต ในอีกไม่ก่ีวนัขำ้งหนำ้ เพื่อปรับสมดุลกำรลงทุนหลงัจำกน ้ำตำลท ำผลงำนไม่ดี
นกัในปี 2560 ไดห้นุนรำคำในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผำ่นมำ  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน
กุมภำพนัธ์ 2561 ขยบัข้ึน 1.26 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.09% มำปิดตลำดท่ี 61.63 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 60.28-61.86 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 
2561 ปิดตลำดลดลง 0.02 เซนต ์หรือ 0.13% ท่ีระดบั 15.31 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.18-15.37 
เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.02 เซนต ์ หรือ 0.13% ท่ีระดบั 
15.21 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.06-15.24 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือน
ในช่วง 0.04-0.08 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 100,997 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ 
วนัท่ี 2 มกรำคม 2561 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 1,026 ล็อต เหลือ 378,476 ล็อต และของ
น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 1,727 ล็อต เป็น 757,204 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ย
รำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.70 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.18% ท่ีระดบั 399.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 396.70-401.00 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 1.00 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.25% ท่ีระดบั 397.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 393.60-397.90 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั 
 

  

วนัท่ี 3 มกรำคม 2561 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนวำ่ ในช่วงคร่ึงเดือนหลงั 

ของเดือนธนัวำคม อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 3.386 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึนจำก 2.989 ลำ้นตนั 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธนัวำคม และเพิ่มข้ึนจำก 2.845 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิม

ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 10.326 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 8.191 ลำ้นตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำน 485 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  มำกกวำ่ 16 โรงงำนในสองสัปดำห์

ก่อน และ มำกวำ่ 44 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวของปีก่อน ในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้ 3.824 ลำ้นตนั 

เพิ่มข้ึนจำก 2.535 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  180 โรงงำน เพิ่มข้ึนจำก 

120 โรงงำนในปีก่อน อตัรำเฉล่ียกำรหีบสกดัตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตอยูท่ี่ 10.23% แทบจะไม่เปล่ียนแปลงจำก 

10.29% ในปีก่อน  รัฐ Uttar Pradesh ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  มีโรงงำนน ้ำตำลประมำณ 116 โรงงำนท่ีด ำเนินกำร 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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ผลิตน ้ำตำลได ้3.380 ลำ้นตนั จำก 2.678 ลำ้น ในปีก่อน ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 33.3 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 27.2 ลำ้น

ตนั อตัรำกำรหีบสกดัเฉล่ียอยูท่ี่ 10.15% จำก 8.87% ในปีก่อน  รัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้1.617 ลำ้นตนั  ซ่ึง

มำกกวำ่ 74,000 ตนั ในปีก่อนมีโรงงำน 62 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตมำกกวำ่ปีก่อน 6 โรงงำน ในช่วงเวลำ

เดียวกนั รัฐ Gujarat มีโรงงำน 17 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้ 370,000 ตนั จำกปีก่อนในช่วงเวลำเดียวกนั  20 

โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้362,000 ตนั  รัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana มีโรงงำน 21 โรงงำนท่ีด ำเนินกำร

ผลิต  (มำกกวำ่ปีก่อน 4 โรงงำน)  และผลิตน ้ำตำลได ้190,000 ตนั ลดลงจำก 206,000  ตนั ในปีก่อน   รัฐ Tamil 

Nadu มี 20 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตน ้ำตำลได ้170,000 ตนั  ลดลงจำก 186,000 ตนั ในปีก่อน จำกโรงงำน 34 

โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตในปี 2559    รัฐ  Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้ 180,000 ตนั  รัฐ Bihar ผลิตน ้ำตำลได ้

165,000 ตนั  รัฐ Punjab ผลิตน ้ำตำลได ้160,000 ตนั  รัฐ Madhya Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้130,000 ตนั และจำก

รัฐ Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้ 120,000 ตนั  ISMA จะประมำณกำรผลผลิตน ้ำตำลคร้ังท่ี 2 ในปี 2560/2561 ใน

สัปดำห์ท่ี 3 ของเดือนมกรำคม และในปัจจุบนั ISMA คำดวำ่อินเดียจะผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น 25.1 ลำ้นตนั จำก 

20.3 ลำ้นตนั ในปีก่อน และประมำณ 200,000 ตนั เป็นน ้ำตำลทรำยขำวท่ีผลิตไดจ้ำกกำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบ

และสตอ๊คตน้ปีจ ำนวน 3.876 ลำ้นตนั และคำดวำ่ปริมำณกำรผลิตทั้งหมดในปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ 29.176 ลำ้น

ตนั ปริมำณกำรบริโภคน ้ำตำลในช่วง 2560/2561 อยูท่ี่ประมำณ 25.0 ลำ้นตนั โดยพิจำรณำจำกควำมตอ้งกำรท่ี

เพิ่มข้ึนประมำณ 2% ซ่ึงจะท ำใหป้ริมำณสต๊อกปลำยปี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มีจ ำนวน 4.176 ลำ้นตนั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 (เพียงพอส ำหรับกำรบริโภคภำยในสองเดือน)  นอกจำกนั้น ISMA รำยงำนวำ่ในเดือน

กนัยำยน 2560 รัฐบำลอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลดิบ 300,000 ตนั เพื่อน ำเขำ้และรีไฟน์ภำยในวนัท่ี 15 ธนัวำคม แต่

มีกำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบเพียง 235,000 ตนัเพื่อน ำไปใชเ้พื่อกำรน้ี (ซ่ึงผลิตน ้ ำตำลทรำยขำวไดป้ระมำณ 

200,000 ตนั ) 

 วนัท่ี 4 มกรำคม 2561 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลในเดือนธนัวำคม 2560 มี

จ ำนวน 1.937 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) ลดลงจำก 2.236 ลำ้นตนั  ในเดือนก่อน  และลดลงจำก 2.643 ลำ้น

ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 1.526 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 1.835 ตนั 

ในเดือนก่อน และ 2.088 ลำ้นตนั ในเดือนธนัวำคมปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน  378,198 ตนั  

แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 368,565 ตนั ในเดือนพฤศจิกำยน แต่ลดลงจำก 510,666 ตนั ในเดือนธนัวำคม 2559  

รวมบรำซิลส่งออกน ้ำตำลในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษำยน-มีนำคม) จ ำนวน 23.433 ลำ้นตนั  

เพิ่มข้ึนจำก 23.005 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส ำหรับปริมำณกำรส่งออกในปี 2559/2560 มีจ ำนวน

ทั้งส้ิน 28.740 ลำ้นตนั  

 วนัท่ี 4 มกรำคม 2561 ผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) คำดกำรณ์วำ่ในปี 

2560/2561 (สิงหำคม-กรกฎำคม) รัสเซียจะผลิตน ้ำตำลได ้6.6 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก  
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6.16 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดย ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม รัสเซียผลิตน ้ำตำลได ้5.98 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 500,000 ตนั จำกปี

ก่อน  โดยมีโรงงำนน ้ำตำล 43 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินงำน (ลดลงจำก 52 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน) 

ขณะท่ี 32 โรงงำนไดห้ยดุท ำกำรผลิต  และในเดือนมกรำคมคำดวำ่จะมี 40 โรงงำนท่ีมีบ้ีทผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำร

ผลิต 600,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 520,000 ตนั ในปีก่อน   

 วนัท่ี 4 มกรำคม 2561 มีรำยงำนวำ่ เบลำรุสส่งออกน ้ำตำลในเดือนธนัวำคม 2560 จ ำนวน 25,000 ตนั   

โดยส่งออกไปยงัรัสเซียจ ำนวน 17,000 ตนั (ลดลงจำก 18,000 ในเดือนธนัวำคม 2559) อุซเบกิสถำนจ ำนวน 

3,500 ตนั ทำจิกิสถำนจ ำนวน 3,500 ตนั และคำซคัสถำน จ ำนวน 2,000 ตนั รวมในปี 2560 ส่งออกน ้ำตำลยงั

รัสเซียจ ำนวน 185,000 ตนั  ลดลงจำก 250,000 ตนั ในปี 2559 ทั้งน้ี Soyuzrossahar รำยงำนวำ่ในปีน้ีเบลำรุสจะ

ผลิตน ้ำตำลไดเ้กินกวำ่ 600,000 ตนั เทียบกบั 595,000 ตนั ในปีก่อน  

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4 มกราคม 2561 

 

 

 


