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5  มกราคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

มีนำคม 

 

2558 14.17 14.20 14.30 14.07 14.26 +0.09 
พฤษภำคม 2558 14.57 14.56 14.67 14.45 14.63 +0.06 
กรกฎำคม 2558 14.90 14.93 14.99 14.79 14.95 +0.05 
ตุลำคม 2558 15.34 15.34 15.41 15.21 15.36 +0.02 
มีนำคม 2559 16.12 16.17 16.18 15.97 16.09 -0.03 
พฤษภำคม 2559 16.20 16.25 16.25 16.04 16.15 -0.05 
กรกฎำคม 2559 16.19 16.15 16.15 16.05 16.13 -0.06 
ตุลำคม 2559 16.35 16.32 16.32 16.22 16.29 -0.06 
มีนำคม 2560 16.79 16.77 16.77 16.65 16.72 -0.07 
พฤษภำคม 2560 16.66 16.64 16.64 16.54 16.59 -0.07 
กรกฎำคม 25609 16.53 16.50 16.50 16.50 16.46 -0.07 
ตุลำคม 2560 16.58 16.56 16.56 16.53 16.51 -0.07 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 64,188 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 841,272 ล็อต 

 
 
เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนำคม 2558 379.10 379.80 381.00 376.00 380.50 +1.40 
พฤษภำคม 2558 388.20 389.30 390.10 385.00 389.40 +1.20 
สิงหำคม 2558 400.60 401.10 401.20 397.10 401.00 +0.40 
ตุลำคม 2558 411.00 411.10 411.10 407.20 410.40 -0.60 
ธนัวำคม 2558 421.00 421.00 421.50 418.10 420.00 -1.00 
มีนำคม 2559 430.20 429.60 429.60 427.90 429.00 -1.20 

พฤษภำคม 2559 433.70 431.70 432.00 430.90 432.00 -1.70 
สิงหำคม 2559 436.30 433.40 434.60 433.30 434.60 -1.70 
 
 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 



www.sugarzone.in.th 

 

2 
 
 
                ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.05 เซนต ์ รำคำน ้ำตำลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน หลงัร่วงลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ
กวำ่ 3 เดือน ขณะท่ีค่ำเงินเรียลของบรำซิลดีดตวัข้ึนจำกระดบัต ่ำสุด   ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX 
สัญญำเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 ปิดร่วงลง 2.65 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 5.03%  สู่ระดบั 50.04 เหรียญสหรัฐฯ/
บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 49.68-52.73 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำ
เดือนมีนำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.64% ท่ีระดบั 14.26 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 14.07-14.30 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.06 เซนต ์
หรือ 0.41% ท่ีระดบั 14.63 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.45-14.67 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด
ตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.02-0.07 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 64,188 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือใน
ตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 2  มกรำคม  2558 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2558 ลดลง 2,283 ล็อต 
เหลือ 433,955 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 5,142 ล็อต เป็น 841,272 ล็อต  ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตลำดลอนดอนปรับตวัเพิ่มข้ึนโดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.40 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.37%  ท่ีระดบั 380.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 376.00-
381.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.20 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.31% ท่ีระดบั 389.40  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 385.00-390.10 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 
 

วนัท่ี 5  มกรำคม  2558  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่ ในระหวำ่งวนัท่ี 1 ตุลำคม-
31 ธนัวำคม 2557  อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 7.46 ลำ้นตนั   สูงข้ึน 27.3% จำกปีก่อนท่ีผลิตได ้ 5.88 ลำ้นตนั  
เน่ืองจำกรัฐ Uttar Pradesh เปิดหีบเร็วกวำ่ปีก่อน 1 สัปดำห์ และอตัรำกำรหีบสกดัน ้ำตำลจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 
9.25% จำก 8.75% ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน นอกจำกนั้น  ISMA รำยงำนวำ่ รำคำน ้ำตำลท่ีลดลงอยำ่ง
ต่อเน่ือง และผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  ท ำใหโ้รงงำนน ้ำตำลไม่สำมำรถท่ีจะจ่ำยรำคำออ้ยท่ีก ำหนดแก่เกษตรกรได ้  
และ ISMA คำดวำ่ผลผลิตน ้ ำตำลของอินเดียในปี 2557/2558 จะมีประมำณ  25.0-25.5 ลำ้นตนั ขณะท่ีทำง
รัฐบำลคำดวำ่จะอยูท่ี่ 25.05 ลำ้นตนั  

วนัท่ี 5  มกรำคม  2558  Unica  รำยงำนผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-ใตข้อง
บรำซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 15  ธนัวำคม 2557 ดงัน้ี 

 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 564,176 589,268 -4.26 
ผลผลิตน ้ำตำล (1,000 ตนั) 31,832 34,003 -6.38 
ผลผลิตเอทำนอล (ลำ้นลิตร) 25,675 25,132 +2.16 
ผลผลิตน ้ำตำลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.78 133.38 +2.55 
ออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล (%) 43.29 45.40 -4.65 
ออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล (%) 56.71 54.60 +3.86 
วนัท่ี 5 มกรำคม 2558  กรมศุลกำกรของจีน รำยงำนวำ่ จีนน ำเขำ้น ้ำตำลในเดือนพฤศจิกำยน 2557 

จ ำนวน 306,093 ตนั (มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยดิบ) ลดลงจำก  418,447 ตนั ในเดือนก่อน  และลดลงจำก 479,291 ตนั 
ในช่วงเวลำเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดย 48% น ำเขำ้จำกบรำซิล  37% จำกไทย  และ 8% จำกออสเตรเลีย   
รวมจีนน ำเขำ้น ้ำตำลใน 2 เดือนแรกของปี 2557/2558 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 0.725 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 
1.192 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับปริมำณกำรส่งออกในเดือนพฤศจิกำยน มีจ ำนวน 3,479 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำล
ทรำยดิบ) ลดลงจำก 3,710 ตนัในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยประเทศปลำยทำงไดแ้ก่ ฮ่องกง มำเลเซีย 
และสิงคโปร์   ปริมำณกำรส่งออกโดยรวมในปี 2557/2558 อยูท่ี่ 6,490 ตนั ลดลงจำก 7,970 ตนั  ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี 5 มกรำคม 2558  กระทรวงเกษตรรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2557 รัสเซีย
ผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีทได ้4,278,800 ตนั  จำกบ้ีทจ ำนวน 28,490,600 ตนั  ในขณะท่ีประมำณกำร
เบ้ืองตน้ในปี 2557 วำ่จะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 32.2 ลำ้นตนั ลดลง 7.1 ลำ้นตนั หรือ 18.1% จำกในฤดูกำรผลิตก่อน 
เน่ืองจำกควำมแหง้แลง้ในบำงพื้นท่ีและสภำพอำกำศท่ีเลวร้ำยในช่วงฤดูใบไมร่้วง 

วนัท่ี  5 มกรำคม 2558  ส ำนกังำน Sagarpa รำยงำนตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 ณ วนัท่ี 
20 ธนัวำคม 2557  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 91,533 78,126 +17.16 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 7,290,279 6,522,937 +11.76 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 713,695 597,557 +19.44 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 9.79 9.16 +6.88 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/เฮคแต) 7.80 7.65 +1.96 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 79.65 83.49 +4.60 

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

6 มกราคม 2558 
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