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4 เมษายน  2562  

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.42 12.48 12.80 12.40 12.71 +0.29 
กรกฎำคม 2562 12.55 12.61 12.90 12.55 12.81 +0.26 
ตุลำคม 2562 12.86 12.91 13.20 12.87 13.11 +0.25 
มีนำคม 2563 13.73 13.76 14.06 13.75 13.96 +0.23 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.85 13.88 14.16 13.88 14.06 +0.21 
กรกฎำคม 2563 13.95 13.99 14.25 13.98 14.13 +0.18 
ตุลำคม 2563 14.13 14.18 14.41 14.18 14.29 +0.16 
มีนำคม 2564 14.68 14.74 14.98 14.74 14.84 +0.16 
พฤษภำคม 2564 14.69 14.98 14.98 14.84 14.84 +0.15 
กรกฎำคม 2564 14.71 14.99 14.99 14.99 14.85 +0.14 
ตุลำคม 2564 14.85 15.12 15.12 15.12 14.99 +0.14 
มีนำคม 2565 15.15    15.29 +0.14 

                 

              

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

197,050 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

915,953 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 327.20 327.10 333.20 326.60 330.00 +2.80 
สิงหำคม 2562 335.80 336.00 342.50 334.90 339.80 +4.00 
ตุลำคม 2562 342.70 342.00 348.50 342.00 346.30 +3.60 
ธนัวำคม 2562 353.10 352.90 358.20 352.30 356.60 +3.50 
มีนำคม 2563 362.80 362.30 368.00 362.30 366.20 +3.40 
พฤษภำคม 2563 369.90 370.00 373.50 369.90 373.50 +3.60 
สิงหำคม 2563 375.90 376.20 379.80 376.20 379.80 +3.90 
ตุลำคม 2563 380.20 0.00 384.10 384.10 384.10 +3.90 

         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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง  0.03-0.29

เซนต ์ตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน ตำมกำรเขำ้มำซ้ือน ้ ำตำลคืนจำกตลำด (Short-covering) เน่ืองจำก

เงินเรียลของบรำซิลแข็งค่ำข้ึน  ซ่ึงจะท ำให้กำรส่งออกน ้ ำตำลของบรำซิลลดลง  และรำคำน ้ ำมนัปรับตวัสูงข้ึนก็

เป็นปัจจยัหนุนรำคำน ้ ำตำลโดยอำจกระตุน้ให้โรงงำนน ้ ำตำลของบรำซิลหันเหควำมสนใจไปท่ีกำรผลิตเอทำ

นอลมำกกว่ำกำรผลิตน ้ ำตำล   รำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำด

ลดลง 0.36 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.58% ท่ีระดบั 62.10 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 61.89-

62.77 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.29 

เซนต์ หรือ 2.33% ท่ีระดบั 12.71 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ในช่วงระหว่ำง 12.40-12.80 เซนต์ และรำคำ

น ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.26 เซนต ์ หรือ 2.07% ท่ีระดบั 12.81 เซนต ์หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.55-12.90 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.14-0.25 

เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 197,050 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 3 เมษำยน 

2562 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 3,858 ล็อต เหลือ 304,127 ล็อต แต่ของน ้ ำตำลทั้งตลำด

เพิ่มข้ึน 4,826 ล็อต เป็น  915,953 ล็อต ส่วนตลำดน ้ ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนั

ก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.86% ท่ีระดบั 330.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 326.60-333.20 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 4.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 1.19% ท่ี

ระดบั 339.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 334.90-342.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 4 เมษำยน  2562 สมำคมน ้ำตำลของจีน (CSA) รำยงำนวำ่ในเดือนมีนำคม 2562 จีนผลิตน ้ำตำล
ได ้ 2,519,800 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึน 16.2% จำก 2,168,500 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
นบัวำ่เป็นตวัเลขรำยเดือนท่ีสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2557 โดยผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 2,502,800 ตนั จำก 
2,168,500 ตนั ในปีก่อน ส่วนผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมีจ ำนวน 17,000 ตนั ซ่ึงเป็นเดือนสุดทำ้ยของปีกำรผลิต  
และเทียบกบัปีท่ีแลว้ท่ีส้ินสุดฤดูกำรผลิตในเดือนกุมภำพนัธ์  รวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลำคม-
กนัยำยน) จีนผลิตน ้ำตำลได ้ 9,897,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 9,535,400 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็น
น ้ำตำลจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น  8,581,600 ตนั จำก 8,385,700 ตนั ในขณะท่ีน ้ำตำลจำกบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 1,315,400  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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ตนั จำก 1,149,700 ตนั ในปีก่อน  ซ่ึงในเดือนตุลำคม-มีนำคม มณฑลกวำงสีมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 51.76 
ลำ้นตนั และผลิตน ้ำตำลได ้  5.960 ลำ้นตนั ซ่ึงมำกกวำ่ปีก่อน  110,000 ตนั  จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
อตัรำกำรหีบสกดัลดลงเหลือ 11.52% จำก 11.85% ในปีก่อน  โดยมีโรงงำน 38 โรงงำนไดส้ิ้นสุดกำรหีบออ้ย
เม่ือส้ินเดือนมีนำคม ลดลงจำก 65 โรงงำนในปีก่อน  ส ำหรับรำคำน ้ำตำลทรำยขำวเฉล่ีย (รวมภำษี) ในมณฑล
กวำงสี เม่ือส้ินเดือนมีนำคมอยูท่ี่ 5,138 หยวน/ตนั ไม่เปล่ียนแปลงจำกเดือนกุมภำพนัธ์  แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อน
ลดลง 940 หยวน/ตนั  ส่วนมณฑลยนูนำนผลิตน ้ำตำลได ้ 1,605,500 ตนั มำกกวำ่ปีก่อน 78,400 ตนั  โดยมีเพียง 
2 โรงงำน จำก 55 โรงงำนท่ีหยดุกำรผลิตเม่ือส้ินเดือนมีนำคม มีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน  12.824 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบ
อยูท่ี่ 12.52%  เพิ่มข้ึนจำก 12.48% ในปีก่อน  และ ณ ส้ินเดือนมีนำคม รำคำน ้ำตำลทรำยขำวโดยเฉล่ียท่ี    คุนหมิ
งอยูท่ี่ 5,010 หยวน/ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน  แต่ลดลงจำก 5,510 หยวน ในปีก่อน   และมองโกเลีย
กลำยเป็นแหล่งท่ีผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมำกท่ีสุดในฤดูกำรผลิตน้ี โดยผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้  650,000 ตนั จำก 
480,000 ตนั ในปีก่อน ขณะท่ีในปี 2560/2561 จีนผลิตน ้ำตำลได ้10.31 ลำ้นตนั  ส่วนในปี 2561/2562  คำดวำ่จะ
ผลิตน ้ำตำลไดเ้พิ่มข้ึนอีกประมำณ 0.5 ลำ้นตนั  
 วนัท่ี 4 เมษำยน  2562  มีรำยงำนวำ่ในปีน้ีฮอนดูรัสจะส่งออกน ้ำตำลไปยงัไตห้วนัเพิ่มจำก  60,000 ตนั 
เป็น 70,000 ตนั ตำมขอ้ตกลงล่ำสุดระหวำ่งสองประเทศ  ก่อนหนำ้น้ี รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรพฒันำ
เศรษฐกิจของฮอนดูรัสกล่ำววำ่ ฮอนดูรัสส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบ จ ำนวน  50,000 ตนั และน ้ำตำลทรำยขำว
บริสุทธ์ิ 10,000 ตนั ต่อปี ส ำหรับปีน้ี  ฮอนดูรัสจะส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 55,000 ตนั และน ้ำตำลบริสุทธ์ิ
จ ำนวน 15,000 ตนั 
 วนัท่ี 4 เมษำยน  2562  บริษทัท่ีปรึกษำ   Archer คำดกำรณ์เป็นคร้ังแรกส ำหรับปี 2562/2563 วำ่ทำง
ภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลนำยจะมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 572 ลำ้นตนั  โดยสัดส่วนออ้ยท่ีจะน ำไปผลิตน ้ำตำล
เพิ่มข้ึน 36%  จำก 35% ในปีกำรผลิตก่อน  และผลผลิตเอทำนอลจะมีจ ำนวน 29.5 พนัลำ้นลิตร โดยเป็น hydrous 
ethanol 20.051 พนัลำ้นลิตร  และ  anhydrous ethanol  9.449  พนัลำ้นลิตร  และ Archer กล่ำววำ่เม่ือส้ินเดือน
มกรำคมบรำซิลไดข้ำยน ้ำตำลทรำยดิบในตลำดล่วงหนำ้นิวยอร์คจ ำนวน 11.9 ลำ้นตนั  ท่ีรำคำเฉล่ีย 13.08 เซนต/์
ปอนด์ 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

5 เมษายน  2562 


