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Daily Market Report 

 

 

4 พฤษภาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-) 

กรกฎำคม 2561 11.69 11.74 11.75 11.48 11.51 -0.18 
ตุลำคม 2561 11.95 11.99 11.99 11.77 11.79 -0.16 
มีนำคม 2562 13.05 13.10 13.10 12.88 12.90 -0.15 
พฤษภำคม 2562 13.32 13.35 13.35 13.17 13.19 -0.13 
กรกฎำคม 2562 13.48 13.45 13.45 13.31 13.36 -0.12 
ตุลำคม 2562 13.72 13.67 13.68 13.52 13.59 -0.13 
มีนำคม 2563 14.37 14.30 14.30 14.16 14.20 -0.17 
พฤษภำคม 2563 14.36 14.22 14.22 14.13 14.15 -0.21 
กรกฎำคม 2563 14.41 14.21 14.22 14.19 14.18 -0.23 
ตุลำคม 2563 14.63    14.39 -0.24 
มีนำคม 2564 15.00    14.77 -0.23 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 96,055 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

981,550 ล็อต 
 

 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 323.50 323.40 325.10 320.00 321.10 -2.40 
ตุลำคม 2561 322.50 321.90 323.50 318.90 319.50 -3.00 
ธนัวำคม 2561 329.30 327.40 329.50 325.30 326.00 -3.30 
มีนำคม 2562 336.60 334.40 336.80 333.00 333.60 -3.00 
พฤษภำคม 2562 341.80 341.80 342.20 338.30 338.90 -2.90 
สิงหำคม 2562 345.80 345.30 346.70 342.80 342.80 -3.00 
ตุลำคม 2562 351.50 352.70 352.70 348.70 348.70 -2.80 
ธนัวำคม 2562 356.70 0.00 353.90 353.90 353.90 -2.80 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อน

ในช่วง 0.03-0.20 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน  บริษทั Sucden ระบุในรำยงำนรำยไตรมำส
วำ่ ปริมำณกำรผลิตและกำรบริโภคน ้ำตำลโลกผสมกนัระหวำ่งปี 2560/2561 และ 2561/2562 ท ำใหน้ ้ำตำลโลก
ส่วนเกิน (Surplus) เขำ้ใกลร้ะดบั 20 ลำ้นตนั และระบุวำ่“รำคำท่ีปรับลดลงไดช่้วยลดปริมำณอุปทำนส่วนเกินได้
บำ้ง โดยผำ่นกำรผลิตเอทำนอลเท่ำนั้น เพรำะบ้ีทและออ้ยไดมี้กำรเพำะปลูกไปแลว้" ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 
NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2561 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 1.29 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 1.89%  มำปิดตลำด
ท่ี 69.72 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 68.12-69.97 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.18 เซนต ์ หรือ 1.54% ท่ีระดบั 11.51 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.48-11.75 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 
0.16 เซนต ์หรือ 1.34% ท่ีระดบั 11.79 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.77-11.99 เซนต ์ส ำหรับเดือน
อ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.12-0.24 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 96,055 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือ
ในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ลดลง 13,538 
ล็อต เหลือ 516,378 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 4,145 ล็อต เหลือ 981,550 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลง โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 
2.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.74% ท่ีระดบั 321.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 320.00-
325.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.00 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.93% ท่ีระดบั 319.50 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 318.90-323.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
  

 วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561  กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561   

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 96,600 แฮคแต หรือ 98.01% ของพื้นท่ีเพำะปลูกในปีน้ี เทียบกบั 79,600 ตนั  

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   

 วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 623,400 แฮคแต ลดลงจำก 883,200 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 56.9%  ของพื้นท่ีเพำะปลูกเป้ำหมำยท่ีจะปลูกในปีกำรผลิตน้ี  1.097 ลำ้นแฮคแต (1.199 ลำ้นแฮคแต ในปี

ก่อน) กำรเพำะปลูกในปีน้ีล่ำชำ้เน่ืองจำกสภำพอำกำศหนำวเยน็  ในขณะท่ี Soyuzrossakhar คำดวำ่พื้นท่ี

เพำะปลูกบ้ีทจะลดลงเพียง 4.3% เหลือ 1.150 ลำ้นแฮคแต 

 

 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561  กระทรวงนโยบำยกำรเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 2 พฤษภำคม 

2561 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 263,000 แฮคแต หรือ 87% ของพื้นท่ีเพำะปลูกในปีน้ี 302,000 แฮคแต    

(318,000 แฮคแต ในปีก่อน) แต่สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติ (Ukrtsukor) ไดค้ำดกำรณ์วำ่พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทใน

ปีน้ีจะมีเพียง 285,000 แฮคแต   

วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนวำ่  ในช่วงคร่ึงเดือนหลงั 

ของเดือนเมษำยน อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 1.057 ลำ้นตนั ลดลงจำก 1.798 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

เมษำยน แต่สูงกวำ่กำรผลิตในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยในเดือนเมษำยนของปีก่อน อินเดียผลิตน ้ำตำล

ไดร้วม 618,000 ตนั เทียบกบั 2.855 ลำ้นตนั ในปีน้ี  รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) มี

จ  ำนวน 31.037 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 19.505 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำน 130 โรงงำนท่ี

ยงัคงด ำเนินกำรผลิตจนถึงส้ินเดือนเมษำยน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ผลผลิตน ้ำตำลทั้งหมดอำจจะมีจ ำนวน 31.5-32.0 

ลำ้นตนั ขณะท่ีรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 10.650 ลำ้นตนั  แต่มีเพียง 15 โรงงำน จำก 187 โรงงำน 

ท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิตจนถึงส้ินเดือนเมษำยน และมีแนวโนม้ท่ีจะปิดในอีก 2-3 วนั  รัฐ Uttar Pradesh ผลิต

น ้ำตำลได ้11.2 ลำ้นตนั   มีโรงงำน 80 โรงงำน จำก 119 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรอยู ่โรงงำนบำงโรงงำนก ำลงั

จะหยดุด ำเนินกำรในเร็ว ๆ น้ี ในขณะท่ีมีเพียงไม่ก่ีโรงงำนท่ีคำดวำ่จะมีกำรด ำเนินกำรหีบออ้ยจนถึงสัปดำห์ท่ี

สองของเดือนพฤษภำคม  รัฐ Karnataka โรงงำนทั้งหมดไดห้ยดุด ำเนินกำรแลว้ และผลิตน ้ำตำลได ้ 3.630 ลำ้น

ตนั    รัฐ  Bihar ผลิตน ้ำตำลได ้710,000 ตนั , รัฐ Punjab ผลิตน ้ำตำลได ้800,000  ตนั  และรัฐ Haryana ผลิต

น ้ำตำลได้้ 725,000  ตนั ขณะท่ีโรงงำนทั้งหมดในรัฐ Bihar หยดุหีบออ้ยแลว้  มีเพียงไม่ก่ีโรงงำนในรัฐ 

Punjab และรัฐ Haryana ยงัคงด ำเนินกำรอยู ่และรัฐ Gujara ผลิตน ้ำตำลได ้1,090 ลำ้นตนั รัฐ Tamil Nadu ผลิต

น ้ำตำลได ้710,000 ตนั และอีก  530,000 ตนั ผลิตในรัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana.  

 วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 28 เมษำยน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 649,230 659,284 -1.52 
ปริมำณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 46,298,864 47,043,283 -1.58 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 5,239,819 5,250,311 -0.20 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 11.32 11.16 +1.40 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.07 7.96 +1.35 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.31 71.36 -0.06 
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 วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561 Conab คำดกำรณ์ผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอลของบรำซิลคร้ังแรกของ

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2561/2562 
(พฤษภำคม 2561) 

ปี 2560/2561 
(พฤษภำคม 2561) 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพำะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,613.60 8,729.50 -1.33 
ผลผลิต (ตนั/แฮคแต) 72.671 72.623 +0.07 
ออ้ยทั้งหมด (ลำ้นตนั) 625.96 633.26 -1.15 
ออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล (ลำ้นตนั) 273.59 290.28 -5.75 
ออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล (ลำ้นตนั) 352.37 342.98 +2.74 
ผลผลิตน ้ำตำล (ลำ้นตนั) 35.48 37.87 -6.31 
ผลผลิตเอทำนอล (ลำ้นลิตร) 28,158.00 27,761.62 +1.43 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

7  พฤษภาคม 2561 

 


