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6 ตุลาคม  2558  
 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 127,423 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 740,562 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2558 386.80 386.80 387.90 383.00 385.90 -0.90 
มีนำคม 2559 381.80 381.80 383.00 379.30 381.80 0.00 

พฤษภำคม 2559 381.40 381.10 382.00 378.40 381.10 -0.30 
สิงหำคม 2559 379.40 379.90 380.00 376.90 379.80 +0.40 
ตุลำคม 2559 377.20 377.10 378.60 376.00 378.40 +1.20 
ธนัวำคม 2559 377.30 377.20 378.50 376.80 378.50 +1.20 
มีนำคม 2560 379.60 379.40 380.40 379.00 380.40 +0.80 

พฤษภำคม 2560 382.20 381.90 383.30 381.90 383.30 +1.10 
 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

มีนำคม 2559 13.64 13.61 13.67 13.42 13.63 -0.01 
พฤษภำคม 2559 13.45 13.42 13.48 13.25 13.45 0.00 
กรกฎำคม 2559 13.33 13.32 13.37 13.14 13.32 -0.01 
ตุลำคม 2559 13.43 13.41 13.49 13.24 13.41 -0.02 
มีนำคม 2560 13.81 13.78 13.88 13.60 13.79 -0.02 
พฤษภำคม 2560 13.81 13.81 13.85 13.58 13.74 -0.07 
กรกฎำคม 25609 13.82 13.84 13.86 13.53 13.69 -0.13 
ตุลำคม 2560 13.99 14.00 14.01 13.64 13.78 -0.21 
มีนำคม  2561 14.36 14.37 14.37 14.01 14.14 -0.22 
พฤษภำคม 2561 14.35 14.33 14.33 14.03 14.15 -0.20 
กรกฎำคม 25619 14.36 14.31 14.31 14.05 14.15 -0.21 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนั
ก่อนในช่วง 0.01-0.05 เซนต ์รำคำน ้ำตำลปิดตลำดทรงตวัใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน ขณะท่ีกำรปรับตวัข้ึน
ของรำคำไดถู้กสกดักั้นจำกควำมเส่ียงท่ีวำ่อินเดียอำจจะเร่ิมมำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกน ้ำตำลอีกคร้ัง และรำคำ
อยูใ่นภำวะท่ีมีแรงซ้ือมำกเกินไปทำงเทคนิค ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำเดือนพฤศจิกำยน 2558 
พุง่ข้ึน 2.27 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.91% มำปิดตลำดท่ี 48.53 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวั
ในช่วง 45.73-49.08 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำด
ลดลง  0.01 เซนต ์หรือ 0.07% ท่ีระดบั 13.63 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.42-13.67 เซนต ์และรำคำ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดไม่เปล่ียนแปลง ท่ีระดบั 13.45 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 13.25-13.48 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.01-0.22 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือ
ขำย 127,423 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 6 ตุลำคม 2558 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนมีนำคม 2559 ลดลง 3,973 ล็อต  เหลือ 444,719 ลอ็ต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 2,056 ล็อต เหลือ 
740,562 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลง โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ
เดือนธนัวำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.23% ท่ีระดบั 385.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 383.00-387.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 
2559 ปิดตลำดไม่เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 381.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 379.30-383.00 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

วนัท่ี 6 ตุลำคม 2558  The Russian Sugar Producers Union รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 28 กนัยำยน 
รัสเซียผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีทในปี 2558/2559 ไดจ้  ำนวน 1,561,940 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 1,365,160 ตนั  
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  อตัรำกำรหีบสกดั 14.13%  เพิ่มข้ึนจำก 13.96% ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน    
มีบ้ีทผำ่นกระบวนกำรผลิตจ ำนวน 11,053,850 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 9,778,030 ตนั ในปี 2557/2558  โดยมีจ ำนวนบ้ีท
ท่ีส่งเขำ้โรงงำนจ ำนวน 12,613,700 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 11,592,350 ตนั ในปีก่อน   ในขณะท่ีเกษตรกรชำวไร่บ้ีท
ของรัสเซียเกบ็เก่ียวบ้ีทถึง ณ วนัท่ี 29 กนัยำยน 2558 แลว้จ ำนวน 451,400 แอคแต  หรือ 44.2% ของพื้นท่ีเก็บ
เก่ียวทั้งหมด เทียบกบั 435,100 แฮคแต  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 17.064 ลำ้นตนั 
ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 37.80 ตนั/แฮคแต   เทียบกบัท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทได ้15.820 ลำ้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 36.36 ตนั/แฮค
แต ในปีก่อน  พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีททั้งหมดในปีน้ีคำดวำ่จะมีจ ำนวน 1,021,500 แฮคแต 
 วนัท่ี 6 ตุลำคม 2558  ฝ่ำยนโยบำยกระทรวงเกษตรของยเูครน รำยงำนวำ่ เกษตรกรชำวไร่บ้ีทของ
ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทถึง ณ วนัท่ี 2 ตุลำคม 2558 แลว้จ ำนวน 2.2 ลำ้นตนั จำกพื้นท่ีเพำะปลูก 57,000 แฮคแต  หรือ 
24% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 39.7 ตนั/แฮคแต  ลดลงจำก 43.5 ตนั/แฮคแต  ในปีก่อน   
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 6 ตุลำคม 2558  มีรำยงำนวำ่  ภำยใตข้อ้ตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกิจทรำนส์แปซิฟิค (TPP) 
ออสเตรเลียไดรั้บอนุญำตให้ส่งออกน ้ำตำลไปยงัสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนปีละ 65,000 ตนั  จำกจ ำนวนปีละ 87,402 ตนั  
ซ่ึงออสเตรเลียไดรั้บกำรจดัสรรภำยใตโ้ควตำน ำเขำ้สหรัฐฯ (tariff rate quota)  ท ำใหป้ริมำณกำรส่งออกน ้ำตำล
ทรำยดิบไปยงัสหรัฐฯ เพิ่มเป็นปีละ  152,000 ตนั  ซ่ึงมำกกวำ่ฟิลิปปินส์  และเป็นล ำดบัท่ี 3 ถดัจำกบรำซิลและ
โดมินิกนั 

วนัท่ี 7 ตุลำคม 2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในออสเตรเลียคำดวำ่ผลผลิต
น ้ำตำลของออสเตรเลียในปี 2558/2559  จะเพิ่มข้ึน 6% เป็น 5 ลำ้นตนั   ภำยใตเ้ง่ือนไขสภำพอำกำศปกติ  แมว้ำ่
ในปีท่ีผำ่นมำจะไดรั้บผลกระทบจำกสภำพอำกำศท่ีเลวร้ำย เช่น พำยไุซโคลน  น ้ำท่วม และควำมแหง้แลง้  แต่
ในปีน้ีพื้นท่ีเพำะปลูก ผลผลิตออ้ยและน ้ำตำลคำดวำ่จะเพิ่มสูงข้ึน  แมว้ำ่ผลตอบแทนจะลดลงตำมรำคำน ้ำตำลใน
ตลำดโลกท่ีตกต ่ำ  แต่ตลำดต่ำงประเทศไดข้ยำยตวัข้ึนตำมขอ้ตกลงกำรคำ้เสรีกบัญ่ีปุ่นและเกำหลีใต ้

วนัท่ี 7 ตุลำคม 2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในรัสเซียคำดวำ่ผลผลิตบ้ีทของ
รัสเซียในปี 2558  ตั้งแต่เมษำยน 2558  จะเพิ่มข้ึน 1 ลำ้นตนั  เป็น 39 ลำ้นตนั  และผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทจะ
เพิ่มข้ึน 8.0% เป็น 4.7 ลำ้นตนั  จำก 4.35 ลำ้นตนั  ในประมำณกำรของปีก่อน  ส ำหรับปริมำณกำรบริโภคคำดวำ่
จะมีจ ำนวน 5.8 ลำ้นตนั  และปริมำณกำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบ/น ้ำตำลทรำยขำวจะมีจ ำนวน 1.15 ลำ้นตนั  

 
 

                                                                                                      ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7  ตุลาคม  2558 
 


