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เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด   เปลียนแปลง 
      _________ _________ ________ ________ ________ ________ (เพิ่ม (+),ลด (-) 
มีนำคม 2560 23.00 22.80 23.13 22.52 22.67 -0.33 
พฤษภำคม 2560 22.16 22.00 22.29 21.79 21.95 -0.21 
กรกฎำคม 2560 21.31 21.20 21.46 21.04 21.17 -0.14 
ตุลำคม 2560 20.72 20.57 20.90 20.51 20.64 -0.08 
มีนำคม  2561 20.35 20.21 20.54 20.17 20.33 -0.02 
พฤษภำคม 2561 19.55 19.55 19.72 19.46 19.58 +0.03 
กรกฎำคม 2561 18.90 18.90 18.99 18.85 19.00 +0.10 
ตุลำคม 2561 18.49 18.52 18.62 18.52 18.64 +0.15 
มีนำคม 2562 18.24 18.25 18.40 18.25 18.42 +0.18 
พฤษภำคม 2562 17.66    17.84 +0.18 
กรกฎำคม 2562 17.21    17.41 +0.20 

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2559 597.20 598.20 601.50 587.10 588.30 -8.90 
มีนำคม 2560 597.90 599.10 601.10 588.00 589.20 -8.70 
พฤษภำคม 2560 588.40 589.50 590.70 580.20 581.60 -6.80 
สิงหำคม 2560 572.50 573.00 573.00 565.00 566.80 -5.70 
ตุลำคม 2560 552.00 548.80 548.80 546.60 547.90 -4.10 
ธนัวำคม 2560 540.50 539.00 539.00 537.00 537.20 -3.30 
มีนำคม 2561 533.10 0.00 531.30 531.30 531.30 -1.80 
พฤษภำคม 2561 520.50 0.00 520.70 520.70 520.70 +0.20 
 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 76,487 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 826,930 ล็อต 

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 และ 
ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.20 เซนต ์รำคำน ้ำตำลปิดตลำดลดลงเป็นวนัท่ีสำมติดต่อกนัอนัเป็นผลจำกแรงขำย
ทำงเทคนิค หลงัรำคำพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวำ่ 4 ปีในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX 
สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2559 พุง่ข้ึน 57 เซนต ์หรือ 1.18% มำปิดตลำดท่ี 48.81 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล 
หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง  47.78-49.02  เหรียญสหรัฐฯ   โดยจุดสูงสุดของวนัจนัทร์ถือเป็นจุดสูงสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 
5 กรกฎำคม  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 25690 ปิดตลำดลดลง 0.33 เซนต ์ หรือ 
1.43% ท่ีระดบั 22.67 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 22.52-23.13 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.21 เซนต ์ หรือ 0.95% ท่ีระดบั 21.95 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
21.79-22.29 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.02-0.20 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมี
จ ำนวน 76,487 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนมีนำคม 2560 เพิ่มข้ึน 468 ล็อต เป็น 488,725 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 14,012 ล็อต เหลือ 826,930 
ล็อต และรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือน
ธนัวำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 8.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.49% ท่ีระดบั 588.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 587.10-601.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำด
ลดลง 8.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.46% ท่ีระดบั 589.20  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
588.00-601.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 วนัท่ี  3  ตุลำคม 2559 ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11  ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 
ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559  ปรำกฏวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเป็นจ ำนวน 
15,215 ล็อต หรือ 772,922 เมตริกตนั โดยเป็นน ้ำตำลจำกบรำซิล  13,228 ล็อต และอำร์เจนติน่ำ 1,987 ล็อต โดยมี
บริษทั บริษทั Louis Dreyfue (15,240 เมตริกตนั)  บริษทั  Sucden (23,978  เมตริกตนั)  บริษทั Alvean (232,969 
เมตริกตนั)  บริษทั Wilmar (390,855 เมตริกตนั) และบริษทั Cofco (109,880 เมตริกตนั) เป็นผูส่้งมอบ และผูรั้บมอบ
ไดแ้ก่บริษทั Bunge  แต่เพียงผูเ้ดียว 

วนัท่ี  30 กนัยำยน 2559  นกัวเิครำะห์จำก Rabobank คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในปี 
2559/2560 (ตุลำคม-กนัยำยน) จะลดลงเหลือ 23.3 ลำ้นตนั  ต ่ำสุดในรอบ 7 ปี  นบัตั้งแต่ปี 2552/2553  ซ่ึงผลิต
ได ้18.9 ลำ้นตนั ลดลงจำกปีก่อน 7% ทั้งน้ี เพรำะผลกระทบจำกควำมแหง้แลง้ในรัฐ Maharashtra ท่ีต่อเน่ือง 2 
ปีติดต่อกนั  และคำดวำ่ในปี 2559/2560 อินเดียจะน ำเขำ้น ้ ำตำลเป็นจ ำนวน 2 ลำ้นตนั  นอกจำกนั้น Rababank 
ยงัคำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลโลกส่วนขำด (Deficit) ในปี 2559/2560 จะมีจ ำนวน 7.5 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 800,000 ตนั 
จำก 6.7 ลำ้นตนั ในปี 2558/2559 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี  30 กนัยำยน 2559   The National Development and Reform Commission รำยงำนวำ่ ในช่วง
ปลำยเดือนตุลำคม รัฐบำลจีนวำงแผนจะประมูลขำยน ้ำตำลจำกสตอ็คส ำรองของประเทศเป็นจ ำนวน 350,000 
ตนั  โดยก ำหนดรำคำเร่ิมตน้ 6,000 หยวน (899.48 เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั  อน่ึง  รัฐบำลจีนไม่ไดซ้ื้อน ้ำตำลเพื่อ
เก็บเป็นสต็อคส ำรองของประเทศตั้งแต่ปี 2556  และคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปี ท่ีจะมีกำรน ำน ้ำตำลออกมำ
ประมูลขำย  โดยในปีปัจจุบนัสตอ็คน ้ำตำลส ำรองมีจ ำนวนถึง 7 ลำ้นตนั  มูลค่ำประมำณ 4.2 พนัลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ  (ค ำนวณจำกรำคำปิดตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ 597.20 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)   จีนเป็นประเทศผูน้ ำเขำ้น ้ำตำลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นผูผ้ลิตน ้ำตำลรำยใหญ่เป็น
ล ำดบัท่ี 5 ของโลก  ซ่ึงในปี 2559/2560 คำดวำ่จะมีสต็อคน ้ำตำลปลำยปี 3.157 ลำ้นตนั  มำกเป็นล ำดบัท่ี 2 ของ
โลก รองจำกอินเดีย 

วนัท่ี  30 กนัยำยน 2559  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร France Agrimer  คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลในสหภำพ 
ยโุรป (EU) ในปี 2559/2560 จะมีจ ำนวน 17.3 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 16% จำกท่ีผลิตได ้14.9 ลำ้นตนั ในปี 2558/2559 
เน่ืองจำกพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 7.5%  นอกจำกนั้น France Agrimer คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของฝร่ังเศสในปี 
2559/2560 จะมีจ ำนวนถึง 4.9 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 4.8 ลำ้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2558/2559  เน่ืองจำกพื้นท่ี
เพำะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 4.7% 
 วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559  Job Economia  คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในปี 
2559/2560  จะมีจ ำนวน 35 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 200,000 ตนั จำก 34.8 ลำ้นตนั  ในประมำณกำรเม่ือเดือนเมษำยน  
โดยปริมำณออ้ยเขำ้หีบคำดวำ่จะมีจ ำนวน 632.4 ลำ้นตนั  ลดลงจำกประมำณกำรครำวก่อน 11.6 ลำ้นตนั  และ
หำกรวมภำคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผลผลิตน ้ำตำลทั้งประเทศจะมีจ ำนวน 38.7 ลำ้นตนั  จำกปริมำณออ้ยเขำ้
หีบ 685 ลำ้นตนั ส่วนปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในปี  2559/2560 จะมีจ ำนวน 25.1 
ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 9% จำก 23 ลำ้นตนั  ในปี 2558/2559 
 
 

ฝ่ายตลาด 
   บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4  ตุลาคม  2559 
 
 


