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3 กรกฎาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 11.56 11.65 11.69 11.24 11.39 -0.17 
มีนำคม 2562 12.33 12.38 12.43 12.01 12.12 -0.21 
พฤษภำคม 2562 12.44 12.52 12.55 12.13 12.21 -0.23 
กรกฎำคม 2562 12.56 12.65 12.67 12.26 12.33 -0.23 
ตุลำคม 2562 12.76 12.86 12.86 12.47 12.55 -0.21 
มีนำคม 2563 13.34 13.33 13.45 13.08 13.15 -0.19 
พฤษภำคม 2563 13.42 13.40 13.40 13.18 13.24 -0.18 
กรกฎำคม 2563 13.49 13.45 13.45 13.27 13.31 -0.18 
ตุลำคม 2563 13.68 13.61 13.62 13.46 13.50 -0.18 
มีนำคม 2564 14.02 13.95 13.97 13.80 13.84 -0.18 
พฤษภำคม 2564 14.06 14.00 14.00 13.90 13.88 -0.18 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 128,640 

30,806 

ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

938,786 ล็อต 
 

 

 
 
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 339.70 340.50 343.30 335.00 336.60 -3.10 
ตุลำคม 2561 331.50 332.10 334.90 325.50 328.40 -3.10 
ธนัวำคม 2561 331.00 331.80 334.40 324.50 327.00 -4.00 
มีนำคม 2562 334.00 335.00 337.90 328.70 330.90 -3.10 
พฤษภำคม 2562 337.90 339.20 341.80 332.60 334.70 -3.20 
สิงหำคม 2562 342.20 344.00 345.70 337.60 338.80 -3.40 
ตุลำคม 2562 345.30 346.00 346.00 341.80 341.80 -3.50 
ธนัวำคม 2562 350.10 347.30 347.30 346.80 346.80 -3.30 

         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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้ งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อน
ในช่วง 0.01-0.10 เซนต์ ก่อนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวำ่ กำรปรับลดลงต ่ำกวำ่ระดบัส ำคญั
ทำงจิตวิทยำ 12 เซนต ์ในวนัจนัทร์กระตุน้ให้เกิดกำรขำยทำงเทคนิค ซ่ึงด ำเนินต่อเน่ืองถึงรอบกำรซ้ือขำยถดัมำ 
นำยธนำคำรรำยหน่ึงระบุว่ำ แรงกดดนัทวีควำมรุนแรงข้ึนจำกกำรคำดกำรณ์ปัจจยัพื้นฐำนท่ีอ่อนแอลง โดย
คำดกำรณ์ถึงกำรส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนจำกอินเดีย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหมำยเลข 2 ของโลก และชดเชยกำรผลิตท่ีลดลงจำก
บรำซิล ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอนัดบัหน่ึง  รำคำเอทำนอลลดลงในบรำซิลเพิ่มแรงกดดนั เน่ืองจำกออ้ยสำมำรถใชใ้นกำร
ผลิตน ้ ำตำลและเอทำนอล และนำยธนำคำรรำยดงักล่ำวเสริมวำ่ “รำคำเอทำนอลบรำซิลลดลงและเงินเรียลของ
บรำซิลอ่อนค่ำท ำให้กำรส่งออกน ้ ำตำลน่ำดึงดูดใจมำกข้ึนส ำหรับโรงงำนต่ำงๆ” ด้ำนรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด 
NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนสิงหำคม 2561  ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 20 เซนต์ หรือ 0.27% ท่ีระดับ 74.14 เหรียญ
สหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 72.73-75.27 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม
สัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.17 เซนต์ หรือ 1.47% ท่ีระดบั 11.39 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหว่ำง 11.24-11.69 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.21 เซนต์ หรือ 
1.70% ท่ีระดบั 12.12 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.01-12.43 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลง
ทุกเดือนในช่วง 0.18-0.23 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 128,640 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest)  ณ วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 เพิ่มข้ึน 1,699 ล็อต เป็น 517,531 
ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 5,724 ล็อต เป็น 938,786 ล็อต รำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิด
ตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.91% ท่ีระดบั 336.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 335.00-343.30 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั  และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.94% ท่ีระดบั 
328.40 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 325.50-334.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
  

 วนัท่ี 2 กรกฎำคม  2561   มีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU) อนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลจำกประเทศต่ำง ๆ

ตำมขอ้ตกลง EPA / EBA  ประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน จ ำนวน 1,317 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 2,904 ตนั 

ในสัปดำห์ก่อน รวมปริมำณน ้ำตำลท่ีอนุญำตให้น ำเขำ้ในปี 2560/2561( ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 421,265 ตนั  

ลดลงจำก 1,031,869 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้มำกสุดจำก มอริเชียส (130,978 ตนั)     เบลีซ 

(118,557 ตนั) ฟิจิ (68,510 ตนั)  และกำยอำนำ (46,035 ตนั) 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี 2 กรกฎำคม  2561   มีรำยงำนสหภำพยโุรป (EU) ส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวในเดือนพฤษภำคม 

2561 จ ำนวน 222,000 ตนั  ลดลง 307,600 ตนั ในเดือนเมษำยน  และเป็นกำรส่งออกรำยเดือนต ่ำสุดในปี 

2560/2561 แต่เพิ่มข้ึนจำก 153,500 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมกำรส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปี 

2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ ำนวน 2.401 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 782,300 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์14%  อิสรำเอล 11%  ซีเรีย 9%   ศรีลงักำ 7%  ตุรกี 5%  มอริเตเนีย 4% และเลบำนอน 

4%  และอีกจ ำนวน 182,000 ตนั ถูกส่งออกในช่วง 25 วนัแรกของเดือนมิถุนำยน  ในขณะท่ีรำคำส่งออกเฉล่ียใน

เดือนเมษำยนอยูท่ี่ 324 ยโูร/ตนั  ลดลงจำก 331 ยโูร/ตนั ในเดือนมีนำคม และในเดือนพฤษภำคมสหภำพยโุรป

น ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 109,000 ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 107,600 ตนั ในเดือนเมษำยน และเทียบกบั 223,400 

ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภำพยโุรปน ำเขำ้จ ำนวน 

892,000 ตนั  ลดลงจำก 1.612 ลำ้นตนั ในปีก่อน   โดยน ำเขำ้จำกกลุ่ม EPA/EBA 43%  และสมำชิกของขอ้ตกลง

กำรคำ้เสรีกบัอเมริกำกลำง โคลมัเบียและเปรู 20%  อฟัริกำใต ้  18%   และบรำซิล 7%  และอีกจ ำนวน 96,000 

ตนั น ำเขำ้ในช่วง 25 วนัแรกของเดือนมิถุนำยน  และ ณ ส้ินเดือนเมษำยน 2561 สหภำพยโุรปมีสต็อคน ้ำตำล

จ ำนวน 10.772 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 12.355 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจำก 6.409 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน 

 มีรำยงำนวำ่เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดป้ระกำศโควตำน ำเขำ้

น ้ำตำล (TRQ)  ในปี 2561/2562  (ตุลำคม-กนัยำยน)  โดยเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 1,117,195 เมตริกตนั  ซ่ึง

เป็นจ ำนวนน ำเขำ้ขั้นต ่ำสุดตำมพนัธะ WTO และเป็นน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 192,000 เมตริกตนั  โดย 170,000 

เมตริกตนั  เป็นน ้ำตำลชนิดพิเศษตำมท่ี USTR ระบุ  และ 22,000 เมตริกตนั  เป็นกำรน ำเขำ้ขั้นต ่ำสุดตำมพนัธะ 

WTO ซ่ึงจ ำนวนดงักล่ำว 1,656 เมตริกตนั เป็นน ้ำตำลชนิดพิเศษ 

 รำยงำนพื้นท่ีเพำะปลูกของอินเดีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 มีจ ำนวน 5.001 ลำ้นแฮคแต  เพิ่มข้ึน 

1.1% จำก 4.948 ลำ้นแฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      
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