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เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.82 12.77 12.91 12.77 12.90 +0.08 
พฤษภำคม 2562 12.84 12.75 12.91 12.75 12.89 +0.05 
กรกฎำคม 2562 13.01 12.98 13.11 12.95 13.09 +0.08 
ตุลำคม 2562 13.35 13.32 13.48 13.29 13.46 +0.11 
มีนำคม 2563 14.08 14.05 14.19 14.00 14.18 +0.10 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.12 14.04 14.21 14.02 14.21 +0.09 
กรกฎำคม 2563 14.15 14.05 14.23 14.02 14.23 +0.08 
ตุลำคม 2563 14.30 14.14 14.39 14.13 14.38 +0.08 
มีนำคม 2564 14.75 14.67 14.81 14.67 14.83 +0.08 
พฤษภำคม 2564 14.71 14.61 14.61 14.61 14.79 +0.08 
กรกฎำคม 2564 14.69    14.77 +0.08 
ตุลำคม 2564 14.76    14.84 +0.08 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 136,289 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

937,769 ล็อต 
                 

               

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 341.90 342.00 343.00 340.10 341.40 -0.50 
พฤษภำคม 2562 351.30 350.60 351.80 349.10 350.70 -0.60 
สิงหำคม 2562 358.40 358.20 359.00 356.80 358.70 +0.30 
ตุลำคม 2562 362.80 362.90 363.70 361.50 363.50 +0.70 
ธนัวำคม 2562 369.40 369.40 370.40 368.30 370.10 +0.70 
มีนำคม 2563 376.00 375.80 377.50 375.40 377.20 +1.20 
พฤษภำคม 2563 380.50 380.30 381.90 381.90 381.90 +1.40 
สิงหำคม 2563 383.50 0.00 384.90 384.90 384.90 +1.40 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.03-0.16 เซนต ์

และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน เน่ืองจำกควำมวติกกงัวลเก่ียวกบัภำวะแหง้แลง้ในภำคกลำง – ใต้

ของบรำซิลซ่ึงเป็นภูมิภำคผลิตน ้ำตำลท่ีใหญ่ท่ีสุดขณะท่ีสัญญำณของอุปทำนทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลลบต่อรำคำ

น ้ำตำล ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.35 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.65% ท่ีระดบั 54.01 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 52.86-54.30 เหรียญ

สหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.08 เซนต ์ หรือ 

0.62% ท่ีระดบั 12.90 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.77-12.91 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์หรือ 0.39% ท่ีระดบั 12.89 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหว

อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.75-12.91 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.08-0.11 เซนต ์

ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 136,289 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2562 

ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 5,568 ล็อต เหลือ 292,057 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 

2,119 ล็อต เหลือ 937,769 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลง โดยรำคำ

น ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.15% ท่ีระดบั 341.40 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 340.10-343.00 หรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.17% ท่ีระดบั 350.70 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 349.10-351.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 

 วนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2562  มีรำยงำนวำ่ ในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนมกรำคม  2562  โรงงำนน ้ำตำล
อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้3.833 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.566 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึนจำก 
3.634 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกรำคม รวมผลผลิตน ้ำตำลทั้งหมดถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 มี
จ ำนวน 18.519 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 17.123 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงำน 514 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 
มำกกวำ่ 4 โรงงำนในช่วง 2 สัปดำห์ก่อน และมำกกวำ่ 10 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ  
Uttar Pradesh มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 117 โรงงำน  ผลิตน ้ำตำลได ้5.336 ลำ้นตนั  ลดลงเล็กนอ้ยจำก 5.398 
ลำ้นตนั ซ่ึงผลิตโดย 119 โรงงำนในเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อตัรำกำรหีบสกดัสูงกวำ่ปีท่ีก่อน  0.81% รัฐ  
Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้ 7.070 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 762,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำร
ผลิต 191 โรงงำน มำกกวำ่ปีก่อน 9 โรงงำน  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 3.340 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 2.678 ลำ้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 65 โรงงำน มำกกวำ่ปีก่อน 7 โรงงำน รัฐ  Tamil Nadu 
ผลิตน ้ำตำลได ้310,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 212,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 29 โรงงำน ลดลง
จำกปีก่อน 1 โรงงำน  รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้ำตำลได ้ 650,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 607,000 ตนั (มีโรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต 16 โรงงำน จำก 17 โรงงำนในปีก่อน)  รัฐ Andhra Pradesh และ Telangana ผลิตน ้ำตำลได ้
370,000 ตนั โดยมีโรงงำน 24 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 380,000 ตนั ในปีก่อน รัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำล
ได ้ 408,000 ตนั  รัฐ Punjab และรัฐ  Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้ 209,000 ตนั รัฐ  Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้ 
175,000 ตนั  และในรัฐ Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้ำตำลได ้260,000 ตนั  เงินคำ้งค่ำออ้ย ณ วนัท่ี 
31 มกรำคม 2562 อยูท่ี่ประมำณ  200 พนัลำ้นรูปี (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ำกบั 71.62 รูปี)  
 วนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2562 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor)  รำยงำนวำ่ในปี 

2561/2562 ผลผลิตน ้ำตำลลดลง 15% เหลือ 1.82 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) โดยในปีน้ีมี 42 โรงงำนท่ี

ด ำเนินกำรผลิต  และมีบ้ีทท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตจ ำนวน 13.6 ลำ้นตนั นอ้ยกวำ่ปีก่อน 10%  เน่ืองจำกพื้นท่ี

เพำะปลูกลดลงและหวับ้ีทเลก็ลง  เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 14.47% ผลผลิตน ้ำตำลส่วนใหญ่มำจำกภูมิภำค 

Vinnitsa (424,000 ตนั)  Ternopil (227,000 ตนั) และ Poltava (222,500 ตนั) 

 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

7 กุมภาพนัธ์  2562 
 


