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4  พฤษภาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2558 12.91 12.78 12.78 12.46 12.51 -0.40 
ตุลำคม 2558 13.33 13.30 13.30 12.88 12.94 -0.39 
มีนำคม 2559 14.47 14.46 14.46 14.09 14.14 -0.33 
พฤษภำคม 2559 14.54 14.48 14.48 14.16 14.21 -0.33 
กรกฎำคม 2559 14.53 14.44 14.44 14.16 14.22 -0.31 
ตุลำคม 2559 14.71 14.61 14.61 14.37 14.41 -0.30 
มีนำคม 2560 15.15 15.12 15.12 14.87 14.90 -0.25 
พฤษภำคม 2560 15.07 14.90 14.90 14.83 14.86 -0.21 
กรกฎำคม 25609 14.98 14.81 14.81 14.77 14.80 -0.18 
ตุลำคม 2560 15.06 14.88 14.90 14.87 14.90 -0.16 
มีนำคม  2561 15.26    15.11 -0.15 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 99,449 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 783,805 ล็อต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.01 - 0.18 
เซนต ์รำคำน ้ำตำลปิดตลำดลดลง โดยถูกกดดนัจำกกำรท่ีค่ำเงินเรียลของบรำซิลอ่อนค่ำลง และมีแรงขำยตำม
ปัจจยัทำงเทคนิค ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX  สัญญำเดือนมิถุนำยน 2558 ลดลง 0.22 เหรียญสหรัฐฯ  
หรือ 0.37%  มำปิดตลำดท่ี 58.93 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 58.45-59.73 เหรียญ
สหรัฐฯ  รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.40 เซนต ์ 
หรือ 3.10% ท่ีระดบั 12.51 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่ำง 12.46-12.78  เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำม
สัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.39 เซนต ์หรือ 2.93% ท่ีระดบั 12.94 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 12.88-13.30 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.15-0.33 เซนต ์ปริมำณกำร
ซ้ือขำย 99,449 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2558 ของน ้ ำตำลตำม
สัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ลดลง 2,738 ล็อต เหลือ 427,010 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน  1,972 
ล็อต เป็น 783,805 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนวนัน้ีปิดท ำกำรเน่ืองจำกเป็นวนัหยุด
ธนำคำร  
 
 

วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2558 ส ำนกังำน Sagarpa รำยงำนตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 เพียง 
วนัท่ี 25 เมษำยน 2558  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 609,790 615,377 -0.91 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 43,718,985 44,660,450 -2.11 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 4,894,509 4,954,094 -1.20 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 11.20 11.09 0.92 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/เฮคแต) 8.03 8.05 -0.30 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 71.70 72.57 -1.21 

 
 วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2558 กระทรวงนโยบำยกำรเกษตรและอำหำรของยเูครน รำยงำนพื้นท่ีเพำะปลูก
บ้ีทของยเูครน เพียงวนัท่ี 29 เมษำยน 2558  มีจ ำนวน 226,000 แฮคแต  หรือ 82% ของพื้นท่ีเพำะปลูก
เป้ำหมำย  และเทียบกบัพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีททั้งหมดในปีก่อน ท่ีมีจ  ำนวน 321,000 แฮคแต  

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
   6 พฤษภาคม  2558 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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