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3 เมษายน 2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

พฤษภำคม 2561 12.52 12.40 12.51 12.23 12.47 -0.05 
กรกฎำคม 2561 12.63 12.51 12.64 12.38 12.61 -0.02 
ตุลำคม 2561 12.98 12.90 12.98 12.75 12.96 -0.02 
มีนำคม 2561 14.19 14.11 14.19 13.97 14.13 -0.06 
พฤษภำคม 2562 14.35 14.28 14.31 14.17 14.29 -0.06 
กรกฎำคม 2562 14.45 14.38 14.43 14.30 14.40 -0.05 
ตุลำคม 2562 14.69 14.60 14.66 14.56 14.65 -0.04 
มีนำคม 2562 15.27 15.22 15.26 15.16 15.25 -0.02 
พฤษภำคม 2563 15.23 15.22 15.22 15.15 15.21 -0.02 
กรกฎำคม 2563 15.26 15.25 15.25 15.19 15.22 -0.04 
ตุลำคม 2563 15.47 15.44 15.44 15.38 15.43 -0.04 
มีนำคม 2564 15.65    15.74 0.09 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 154,513 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

985,931 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2561 351.20 352.00 355.20 350.20 354.70 +3.50 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 342.80 343.80 346.20 340.20 345.90 +3.10 
ตุลำคม 2561 341.00 341.90 343.40 338.20 343.20 +2.20 
ธนัวำคม 2561 347.80 348.60 350.40 345.10 350.40 +2.60 
มีนำคม 2562 357.00 356.70 359.70 355.00 359.70 +2.70 
พฤษภำคม 2562 364.70 364.00 366.90 363.20 366.80 +2.10 
สิงหำคม 2562 372.20 371.00 374.00 371.00 373.90 +1.70 
ตุลำคม 2562 378.80 380.20 380.40 379.80 380.40 +1.60 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.12 เซนต ์  

และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน ซ่ึงไม่ห่ำงจำกระดบัต ่ำสุดในรอบ 2 ปีคร่ึงในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ท่ี 
12.18 เซนต ์ (28 มีนำคม 2561)  ขณะท่ีเทรดเดอร์ระบุวำ่ กำรผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึนในอินเดียและไทยยงัคงกดดนั
รำคำอยำ่งต่อเน่ือง นำยนิค เพนนี เทรดเดอร์อำวุโสของบริษทั Sucden Financial ระบุวำ่ “เรำมองเห็นกำร
ทดสอบในระดบัขอบเขตล่ำงสุดและระดบั 12 เซนต ์หลงัจำกนั้น” ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่ง
มอบเดือนพฤษภำคม 2561 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 50 เซนต ์ หรือ 0.79% มำปิดตลำดท่ี 63.51 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 
หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 62.86-63.77 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.05 เซนต ์หรือ 0.40% ท่ีระดบั 12.47 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
12.23-12.51 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.02 เซนต ์หรือ 0.16% ท่ี
ระดบั 12.61 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.38-12.64 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึน 
และลดลงในช่วง 0.02-0.09 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 154,513 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest) ณ วนัท่ี 2 เมษำยน 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ลดลง 5,583 ล็อต เหลือ 389,811 
ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 680 ล็อต เป็น 985,931 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิด
ตลำดเพิ่มสูงข้ึน โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.50 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 1.00% ท่ีระดบั 354.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 350.20-355.20 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 
0.90% ท่ีระดบั 345.90 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 340.20-346.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 

  

 วนัท่ี 3 เมษำยน 2561 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิล รำยงำนวำ่ บรำซิลส่งออกน ้ำตำลในเดือนมีนำคม

2561 จ ำนวน 1.802 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) เพิ่มข้ึนจำก 1.444 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน และสูงกวำ่ 1.636 

ลำ้นตนั ในเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็นกำรเพิ่มข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 บรำซิลส่งออกน ้ำตำล

ทรำยดิบแลว้จ ำนวน 1,365,413 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 1,028,084  ตนั ในเดือนก่อน และ 1,141,475 ตนั ในเดือนมีนำคม

ปีก่อน ขณะท่ีกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวอยูท่ี่ 401,644 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 382,733 ตนั ในเดือนกุมภำพนัธ์ และ

เทียบกบั 451,702 ตนั ในเดือนมีนำคมปีก่อน รวมกำรส่งออกน ้ำตำลทั้งหมดในปี 2560/2561 (เมษำยน-มีนำคม) 

มีจ ำนวน 28.272 ลำ้นตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ)  ลดลงเล็กนอ้ยจำก 28.740 ตนั ในปี 2559/2560 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 3 เมษำยน 2561 The Western India Sugar Mills Association (WISMA)  คำดกำรณ์วำ่  ผลผลิต

น ้ำตำลของอินเดียในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) จะมีจ ำนวน 30.3 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  

เน่ืองจำกผลผลิตเพิ่มข้ึนจำก 2 รัฐ  ขณะท่ี สมำคมผูผ้ลิตน ้ ำตำลของอินเดืย (ISMA) คำดกำรณ์เม่ือเดือนมีนำคมวำ่

อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้ 29.5 ลำ้นตนั ทั้งน้ี  WISMA คำดวำ่รัฐ Maharashtra จะผลิตน ้ำตำลได ้ 10.6 ลำ้นตนั 

เพิ่มข้ึนจำก 4.2 ลำ้นตนัในปีก่อน  และรัฐ Uttar Pradesh จะผลิตน ้ำตำลได ้10.8 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 8.8    ลำ้น

ตนั ในปีก่อน  ขณะท่ี Uttar Pradesh และรัฐ Maharashtra ยงัคงด ำเนินกำรผลิต และผลผลิตออ้ยเฉล่ียดีกวำ่ปีก่อน  

โดยรัฐ Maharashtra ผลผลิตออ้ยเฉล่ียอยูท่ี่ 105 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 80 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เน่ืองจำกมี

ปริมำณน ้ำฝนท่ีเพียงพอและสม ่ำเสมอในปี 2560 โดยโรงงำนในรัฐ Maharashtra 187  โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบ

ออ้ย มี 78 โรงงำนไดปิ้ดหีบไปแลว้ในปีน้ี ส่วนท่ีเหลืออีก 109 โรงงำนยงัคงเปิดหีบอยู ่และ ณ วนัท่ี 27 มีนำคม 

รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้ 9.943 ลำ้นตนั  คำดวำ่โรงงำนส่วนใหญ่จะปิดหีบภำยในวนัท่ี 15 เมษำยน มี

ประมำณ 40 โรงงำนจะเปิดหีบไปจนถึงเดือนพฤษภำคมและผลผลิตน ้ำตำลจะมีจ ำนวน 10.6 ลำ้นตนั  ส่วนรัฐ 

Uttar Pradesh เพียง ณ วนัท่ี 27 มีนำคม หีบออ้ยแลว้จ ำนวน 86.4 ลำ้นตนั ผลิตน ้ำตำลได ้9.268 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 

10.72% มี 5 โรงงำนท่ีปิดหีบ และอีก 114 โรงงำนยงัคงเปิดหีบอยู ่ และยงัคงเหลือออ้ยท่ีจะเขำ้หีบอีกประมำณ 

15-17 ลำ้นตนั รวมรัฐ Uttar Pradesh คำดวำ่จะผลิตน ้ำตำลไดถึ้ง 11 ลำ้นตนั  กำรบริโภคภำยในประเทศจะมี

จ ำนวน 25 ลำ้นตนั ซ่ึงหมำยควำมวำ่ยงัมีน ้ำตำลส่วนเกินอีก 5.3 ลำ้นตนั จำก 4.5 ลำ้นตนั ท่ี ISMA คำดกำรณ์ไว ้

 วนัท่ี 3 เมษำยน 2561 มีรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 27 มีนำคม 2561  รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้

9.943 ลำ้นตนั  จำกปริมำณออ้ย 89.25 ลำ้นตนั   และ ISMA คำดวำ่อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้29.504 ลำ้นตนั  เป็น

น ้ำตำลจำกรัฐ Maharashtra จ  ำนวน 10.130 ลำ้นตนั   

 วนัท่ี 3 เมษำยน 2561 นำย Mosdalifah Machmud เจำ้หนำ้ท่ีของกระทรวงเศรษฐกิจรำยงำนวำ่

อินโดนีเซียอำจจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้น ้ำตำลดิบจ ำนวน 1.1 ลำ้นตนั เพื่อกำรบริโภคภำยในครัวเรือนในปี 2561 เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำตำล ขณะท่ีในปี 2561 คำดวำ่อินโดนีเซียจะผลิตน ้ำตำลทรำยขำวได ้ 2.2 ลำ้น

ตนั ส่วนกำรบริโภคน ้ำตำลทรำยขำวภำยในครัวเรือนคำดวำ่จะอยูท่ี่ 2.9 ลำ้นตนั และกระทรวงกำรคำ้รำยงำนวำ่

นอกเหนือจำกกำรน ำเขำ้เพื่อกำรบริโภคภำยในครัวเรือนแลว้ยงัจะน ำเขำ้เพื่อใชใ้นภำคอุตสำหกรรมอีกประมำณ 

3.6 ลำ้นตนั 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      
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