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Daily Market Report 

  

 

4  ตุลาคม  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 14.04 14.08 14.35 14.04 14.25 +0.21 
พฤษภำคม 2561 14.15 14.19 14.42 14.15 14.35 +0.20 
กรกฎำคม 2561 14.27 14.29 14.53 14.27 14.44 +0.17 
ตุลำคม 2561 14.61 14.65 14.85 14.61 14.76 +0.15 
มีนำคม 2562 15.18 15.22 15.41 15.19 15.33 +0.15 
พฤษภำคม 2562 15.23 15.26 15.45 15.26 15.39 +0.16 
กรกฎำคม 2562 15.28 15.32 15.53 15.32 15.47 +0.19 
ตุลำคม 2562 15.49 15.56 15.77 15.56 15.71 +0.22 
มีนำคม 2563 15.88 16.07 16.14 16.05 16.11 +0.23 
พฤษภำคม 2563 15.72    15.96 +0.24 
กรกฎำคม 2563 15.66    15.91 +0.25 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 89,102 

\ 

2 

ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

683,879 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2560 365.50 367.00 377.00 366.40 375.70 +10.20 
มีนำคม 2561 368.80 370.00 376.70 369.70 375.40 +6.60 
พฤษภำคม 2561 377.30 378.30 383.50 377.80 382.20 +4.90 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 384.40 385.10 390.30 385.00 388.70 +4.30 
ตุลำคม 2561 389.60 390.50 394.90 390.40 393.30 +3.70 
ธนัวำคม 2561 397.10 404.00 400.10 400.10 400.10 +3.00 
มีนำคม 2562 403.90 403.20 407.10 403.20 406.10 +2.20 
พฤษภำคม 2562 408.90 408.50 411.10 408.50 411.10 +2.20 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.02-0.19 เซนต ์

และปิดตลำดปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดำห์ ขณะท่ีภำวะผลผลิตตึงตวัในระยะสั้นกระตุน้แรง

ซ้ือคืนสัญญำ   และรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2560 ร่วงลง 44 เซนต ์  หรือ 

0.87%  ปิดตลำดท่ีระดบั 49.98 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 49.76-50.67 เหรียญสหรัฐฯ 

รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.21 เซนต ์หรือ 1.50% ท่ี

ระดบั 14.25 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.04-14.35 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 

2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.20 เซนต ์ หรือ 1.41% ท่ีระดบั 14.35 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.15-

14.42 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.15-0.25 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน  

89,102 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 3 ตุลำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 

2561 ลดลง 1,730 ล็อต เหลือ 426,413 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 4,496 ล็อต เหลือ 683,879 ล็อต ส่วน

รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือน

ธนัวำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 10.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.79% ท่ีระดบั 375.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 366.40-377.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำด

เพิ่มสูงข้ึน 6.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.79% ท่ีระดบั 375.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 

369.70-376.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 

 วนัท่ี 4 ตุลำคม  2560 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลในเดือนกนัยำยน 2560 

มีจ ำนวน 3.547 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) เพิ่มข้ึนอยำ่งมำกจำก 2.817 ลำ้นตนั ในเดือนสิงหำคม และ

มำกกวำ่ 3.232 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยดิบเพิ่มข้ึนเป็น 2,947,263 ตนั 

จำก 2,160,409 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 2,697,030 ตนั ในเดือนกนัยำยน 2559  ส่งออกเป็นน ้ำตำล

ทรำยขำวจ ำนวน  552,143 ตนั ลดลงจำก 604,176 ตนั  ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจำก 491,950 ตนั ในปีก่อน   รวม

บรำซิลส่งออกน ้ำตำลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษำยน-มีนำคม) จ ำนวน 16.342 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 

15.525 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 4  ตุลำคม  2560  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียงวนัท่ี 2 

ตุลำคม 2560  ยเูครนผลิตน ้ ำตำลจำกบ้ีทได ้ 309,800 ตนั  จำกปริมำณหวับ้ีท 2.35 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดั 

13.2%  โดยมีโรงงำน 35 โรงงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต จำกทั้งหมด 46 โรงงำนท่ีคำดวำ่จะท ำกำรผลิตในปีน้ี   

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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วนัท่ี 4 ตุลำคม 2560   แหล่งขอ้มูลจำกอุตสำหกรรมน ้ำตำลของมอริเชียสรำยงำนประจ ำสัปดำห์เพียง

วนัท่ี 23 กนัยำยน  2560 วำ่มอริเชียสผลิตน ้ำตำลได ้15,946 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 15,632 ตนั ในสัปดำห์ก่อน 

และเทียบกบั 17,869 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้ำตำลทั้งหมดในปี 2560/2561 

(มิถุนำยน-พฤษภำคม) ถึงปัจจุบนัมีจ ำนวน 171,507 ตนั ลดลงจำก 205,805 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน อตัรำกำรหีบสกดัลดลงมำอยูท่ี่ 9.02%  จำก 9.76% ในปีก่อน 

 รายการ 

ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี  

 2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 161,189 169,687 -5.01  1,901,787 2,109,213 -9.83 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 15,946 17,869 -10.76  171,507 205,805 -16.67 
เปอร์เซนตน์ ้ำตำล (%) 11.37 11.96 -4.93  10.55 11.29 -6.55 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 9.89 10.53 -6.08  9.02 9.76 -7.58 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.80 78.40         1.79  79.50 80.50 -1.24 

 

 วนัท่ี 4 ตุลำคม 2560 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลรัสเซีย (Soyuzrossahar) รำยงำนวำ่ ณ วนัท่ี 3  ตุลำคม  2560 

รัสเซียผลิตน ้ำตำลได ้ 2 ลำ้นตนั  โดยมีโรงงำนทั้งหมดท่ีด ำเนินกำรผลิต 75 โรงงำน ซ่ึงปัจจุบนัมีบ้ีทท่ีผำ่น

กระบวนกำรผลิตวนัละ 360,000 ตนั  และผลิตน ้ำตำลไดป้ระมำณ 53,500 ตนั  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรรำยงำนวำ่ 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 570,300 แฮคแต หรือ 48.5% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500      แฮคแต) เพิ่มข้ึนจำก 450,700 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 23.9 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 19.6 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.90 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 

43.55 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 4  ตุลำคม  2560  กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 3  ตุลำคม 2560  

เกษตรกรเบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 36,800 แฮคแต หรือ 37.6% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(97,900 แฮคแต) ลดลงจำก 39,500 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

1,661,600 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 1,603,800 ตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.12 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 

40.64 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 15.52%  ลดลงจำก 17.01% 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5  ตุลาคม 2560 
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