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      3  มิถุนายน  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2558 12.32 12.28 12.31 12.04 12.05 -0.27 
ตุลำคม 2558 12.65 12.58 12.63 12.38 12.40 -0.25 
มีนำคม 2559 13.92 13.85 13.98 13.75 13.77 -0.15 
พฤษภำคม 2559 13.99 13.93 14.05 13.84 13.86 -0.13 
กรกฎำคม 2559 13.99 13.94 14.08 13.87 13.89 -0.10 
ตุลำคม 2559 14.20 14.16 14.28 14.11 14.12 -0.08 
มีนำคม 2560 14.64 14.61 14.75 14.61 14.62 -0.02 
พฤษภำคม 2560 14.60 14.60 14.76 14.60 14.65 +0.05 
กรกฎำคม 25609 14.49 14.53 14.67 14.50 14.60 +0.11 
ตุลำคม 2560 14.58 14.63 14.76 14.59 14.72 +0.14 
มีนำคม  2561 14.83 14.86 15.03 14.86 14.97 +0.14 
พฤษภำคม 2561 14.83 14.86 14.95 14.86 14.93 +0.10 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 166,095 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 912,450 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2558 355.00 354.50 355.40 349.00 350.10 -4.90 
ตุลำคม 2558 355.00 355.00 356.00 349.80 350.50 -4.50 
ธนัวำคม 2558 360.70 359.50 362.20 356.30 356.80 -3.90 
มีนำคม 2559 365.10 363.90 365.50 360.70 361.10 -4.00 
พฤษภำคม 2559 369.90 368.80 371.30 365.70 365.80 -4.10 
สิงหำคม 2559 375.60 375.00 377.40 372.20 372.20 -3.40 
ตุลำคม 2559 381.00 380.90 382.80 378.00 378.00 -3.00 
ธนัวำคม 2559 387.00 387.50 387.80 384.40 384.40 -2.60 
 
 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ
ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.03 - 0.07 เซนต ์ รำคำน ้ ำตำลปิดปรับตวัลดลงเป็นวนัแรกในรอบ 5 วนั โดยถูก
กดดนัจำกสตอ็กน ้ำตำลปริมำณมำกทัว่โลก โดยเฉพำะในไทยและอินเดีย  ธนำคำร Societe Generale  คำดวำ่
ในปี  2557/2558 จะมีผลผลิตน ้ ำตำลโลกส่วนเกิน (Surplus)  2.73 ลำ้นตนั จำกเดิมท่ีคำดไวว้ำ่จะมีผลผลิต
น ้ ำตำลโลกส่วนขำด (Deficit)  470,000 ตนั และคำดว่ำในปี 2558/2559 จะมีผลผลิตน ้ ำตำลโลกส่วนขำด 
(Deficit)   1.35 ลำ้นตนั จำกเดิมท่ีคำดไวว้่ำจะขำด 5.25 ลำ้นตนั  ตำมผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนมำกเกินคำดในไทย
และอินเดีย  รำคำน ้ ำมันดิบตลำด NYMEX  สัญญำเดือนกรกฎำคม  2558 ด่ิงลง  1.62 เหรียญ
สหรัฐฯ  หรือ  2.64% มำปิดตลำดท่ี  59.64 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล  หลังจำกเคล่ือนตัวในช่วง  59.34-
61.43  เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 
0.27 เซนต ์ หรือ 2.19% ท่ีระดบั 12.05 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.04-12.31  เซนต์ และรำคำ
น ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.25 เซนต ์ หรือ 1.98% ท่ีระดบั 12.40 เซนต ์หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.38-12.63 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.02-
0.15 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย 166,095 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 2 มิถุนำยน 
2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ลดลง  13,166  ล็อต เหลือ 403,223 ล็อต และของน ้ ำตำล
ทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 8,312 ล็อต เป็น 912,450  ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัลดลง
เช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 4.90 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 
1.38%  ท่ีระดบั 350.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 349.00-355.40 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 4.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.27% ท่ีระดบั 
350.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 349.80-356.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 วนัท่ี  3  มิถุนำยน  2558  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  อินเดียซ่ึงเป็นประเทศ
ผูบ้ริโภครำยใหญ่ท่ีสุดและเป็นผูผ้ลิตใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ในฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 ซ่ึงจะเร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 1 ตุลำคม  จะมีสตอ็คน ้ำตำลยกมำจ ำนวน 10.3 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 37% และขณะท่ีจะผลิต
น ้ำตำลไดเ้กือบ 28 ลำ้นตนั ในฤดูกำรผลิตน้ีจะส่งออกน ้ำตำลประมำณ 700,000-800,000 ตนั   

 วนัท่ี  3  มิถุนำยน  2558  มีรำยงำนวำ่อตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบในเดือนกรกฎำคมของสหภำพ
ศุลกำกร ซ่ึงประกอบดว้ยรัสเซีย คำซคัสถำน และเบลำรุส จะอยูท่ี่ 250 เหรียญสหรัฐ/ตนั ไม่เปล่ียนแปลงตั้งแต่
เดือนพฤษภำคมโดยอตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบในเดือนกรกฎำคมคิดจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำด
นิวยอร์คเฉล่ียของเดือนพฤษภำคมท่ีเท่ำกบั 12.70 เซนต/์ปอนด ์  อตัรำภำษี 250 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  เป็นอตัรำ
สูงสุดภำยใตก้ำรก ำหนดภำษีท่ีใชส้ ำหรับรำคำน ้ำตำลทรำยดิบเฉล่ีย 13.00 เซนต ์/ ปอนด ์หรือนอ้ยกวำ่ 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี  3  มิถุนำยน  2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่  ณ วนัท่ี 28 พฤษภำคม 2558 
รัสเซียไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้ 1.002 ลำ้นแฮคแต  เพิ่มข้ึน 2.2% จำกพื้นท่ีเป้ำหมำย 980,200 แฮคแต  และเพิ่มข้ึน 
10.1% จำก 910,200 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี  3  มิถุนำยน  2558  มีรำยงำนวำ่  ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558  ปำกีสถำนส่งออกน ้ำตำล
เพิ่มข้ึนอยำ่งมำกเม่ือเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ของปี 2557 โดยในเดือนเมษำยนปำกีสถำนส่งออกน ้ำตำลประมำณ 
98,000 ตนั จำก 26,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงท ำใหใ้น 4 เดือนแรกของปี ปำกีสถำนส่งออก
น ้ำตำลรวม 346,000 ตนั เทียบกบั 355,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และยอดส่งออกรวมของปี 
2557 มีจ ำนวน 640,000 ตนั  เทียบกบั 1.030 ลำ้นตนั ในปี 2556  อน่ึงกำรส่งออกในปี 2558 เพิ่มข้ึนหลงัจำก 
คณะกรรมกำรประสำนงำนเศรษฐกิจ (ECC) ไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนกำรส่งออกน ้ำตำล 10 รูปี/กิโลกรัม (1 
เหรียญสหรัฐฯ เท่ำกบั 100.85 รูปี) ส ำหรับกำรส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 650,000 ตนั ในช่วงปลำยเดือนธนัวำคม
ท่ีผำ่นมำ 
 วนัท่ี  3  มิถุนำยน  2558  กระทรวงเกษตรของเมก็ซิโก รำยงำนวำ่เม่ือส้ินสุดสัปดำห์สุดทำ้ยในวนัท่ี 
30 พฤษภำคม  เมก็ซิโกผลิตน ้ำตำลได ้122,125 เมตริกตนั (tel qule) เพิ่มข้ึนจำก 120,499 เมตริกตนั  ในช่วง
เวลำเดียวกนัของปีก่อน ท ำใหใ้นฤดูกำรผลิตปี 2557/2558  เมก็ซิโกผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้ 5,748,152 เมตริกตนั  
ลดลงจำก 5,814,281 เมตริกตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 51.377 ลำ้นตนั  
(เทียบกบั 52.217 ลำ้นตนั ในปีก่อน)  ผลผลิตออ้ย/แฮตแต ลดลงเหลือ 69.09 ตนั  จำก 69.9 ตนั ในปีก่อน  
และโรงงำนน ้ำตำลจะส้ินสุดกำรหีบออ้ยในส้ินเดือนมิถุนำยน  โดย 32 โรงงำน จำก 51 โรงงำนไดส้ิ้นสุดกำร
หีบออ้ยไปแลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 
 

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
    4  มิถุนายน 2558 

 


