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5  ธันวาคม  2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.75 12.74 12.88 12.65 12.72 -0.03 
พฤษภำคม 2562 12.86 12.86 12.98 12.76 12.83 -0.03 
กรกฎำคม 2562 12.95 12.93 13.07 12.84 12.92 -0.03 
ตุลำคม 2562 13.19 13.18 13.31 13.14 13.16 -0.03 
มีนำคม 2563 13.71 13.73 13.79 13.66 13.67 -0.04 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.70 13.72 13.75 13.70 13.65 -0.05 
กรกฎำคม 2563 13.68 13.70 13.72 13.67 13.62 -0.06 
ตุลำคม 2563 13.74 13.75 13.76 13.72 13.66 -0.08 
มีนำคม 2564 14.07 14.07 14.07 14.04 13.97 -0.10 
พฤษภำคม 2564 13.92    13.82 -0.10 
กรกฎำคม 2564 13.83    13.73 -0.10 
ตุลำคม 2564 13.88    13.78 -0.10 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 52,015 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

818,050 ล็อต 
                    

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 344.30 343.80 347.40 342.40 343.50 -0.80 
พฤษภำคม 2562 349.10 349.20 352.30 347.50 348.50 -0.60 
สิงหำคม 2562 354.00 353.90 356.70 352.50 353.50 -0.50 
ตุลำคม 2562 357.60 357.90 358.10 357.00 357.10 -0.50 
ธนัวำคม 2562 362.70 362.50 362.70 362.10 362.30 -0.40 
มีนำคม 2563 367.90 0.00 367.60 367.60 367.60 -0.30 
พฤษภำคม 2563 371.80 0.00 372.10 372.10 372.10 +0.30 
สิงหำคม 2563 375.40 0.00 377.90 377.90 377.90 +2.50 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนั

ก่อนในช่วง 0.01-0.02 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน  จำกกำรท่ีเงินเรียลของบรำซิลมีค่ำอ่อนตวั

ลงซ่ึงเป็นระดบัต ่ำสุดในรอบ 3 วนั  เม่ือเทียบกบัเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ช่วยกระตุน้ใหบ้รำซิลส่งออกเพิ่มข้ึน ขณะท่ี

มีรำยงำนวำ่จีนยงัคงมีปริมำณน ้ำตำลส ำรอง 6 ลำ้นตนั และไม่มีแผนท่ีจะน ำเขำ้น ้ำตำลมำกข้ึนเวน้เสียแต่วำ่รำคำจะ

ดี และผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลลบต่อรำคำน ้ำตำล ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 

NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2562 ปิดตลำดลดลง0.36 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.68 ท่ีระดบั 52.89 เหรียญ

สหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 52.16-54.44 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม

สัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.03 เซนต ์ หรือ 0.24% ท่ีระดบั 12.72 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 12.65-12.88 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิดตลำดลดลง 0.03 เซนต ์ 

หรือ 0.23% ท่ีระดบั 12.83 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.76-12.98 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิด

ตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.03-0.10 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 52,015 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด 

(Open Interest) ณ วนัท่ี 4  ธนัวำคม  2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 27 ล็อต เป็น 347,553 

ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 183 ล็อต เป็น 818,050 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ี

ลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.23% 

ท่ีระดบั 343.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 342.40-347.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และ

รำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง  0.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.17% ท่ีระดบั 348.50 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 347.50-352.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 วนัท่ี  5  ธนัวำคม 2561 สมำคมน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2561 ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียเพิ่มข้ึนเป็น 3.97 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) จำก 3.91 ลำ้นตนั  ในปีก่อน โดย
มีโรงงำน 415 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  เทียบกบั 450 โรงงำน ในปีก่อน โดยในรัฐ  Uttar Pradesh  มี โรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต  109 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้950,000 ตนั   เทียบกบั 1.31 ลำ้นตนั ในปีก่อน  เน่ืองจำกเปิดหีบ
ล่ำชำ้  รัฐ  Maharashtra  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 167 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้1.81 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 21% 
จำกปีก่อน   รัฐ  Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้793,000 ตนั  เทียบกบั 702,000 ตนั ในปีก่อน  ขณะท่ีรัฐ Gujarat ผลิต
น ้ำตำลได ้195,000 ตนั เทียบกบั 178,000 ตนั ในปีก่อน และมีอีกประมำณ 60 โรงงำนในรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้ำตำลได ้
230,000 ตนั  เทียบกบั 235 ,000 ตนั จำก 91 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตในปีก่อน 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี  5 ธนัวำคม 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

กำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  18 พฤศษจิกำยน   2561 ดงัน้ี 

 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 3,510,094 3,090,526 +13.58 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 305,850 258,409 +18.36 
โมลำส (ตนั) 134,812 112,432 +19.91 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.71 8.36 +4.21 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.84 3.64 +5.57 

 วนัท่ี  5 ธนัวำคม 2561  มีรำยงำนวำ่ คณะกรรมกำรประสำนงำนดำ้นเศรษฐกิจ (ECC) ของรัฐบำล
ปำกีสถำนไดอ้นุมติัใหเ้พิ่มโควตำส่งออกน ้ำตำลในปี 2561/2562 เป็น 1.1 ลำ้นตนั  จำก 1.0 ลำ้นตนั ท่ีอนุมติัใน
เดือนตุลำคม  ทั้งน้ีเพื่อลดน ้ำตำลส่วนเกินภำยในประเทศ  อน่ึง ECC ไดส้ั่งใหมี้กำรจ่ำยเงิน 2 พนัลำ้นรูปี
ปำกีสถำน (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ำกบั 139 รูปีปำกีสถำน) เพื่อชดเชยค่ำขนส่งใหแ้ก่โรงงำนน ้ำตำลส ำหรับกำร
ส่งออกในปี 2560/2561 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

6 ธันวาคม 2561 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


