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Daily Market Report 

 

 

7  มกราคม  2562   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 11.93 11.95 12.67 11.94 12.65 0.72 
พฤษภำคม 2562 12.02 12.04 12.73 12.03 12.72 0.70 
กรกฎำคม 2562 12.16 12.16 12.87 12.15 12.85 0.69 
ตุลำคม 2562 12.46 12.51 13.13 12.46 13.13 0.67 
มีนำคม 2563 13.09 13.09 13.73 13.09 13.73 0.64 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.16 13.35 13.78 13.35 13.78 0.62 
กรกฎำคม 2563 13.21 13.40 13.80 13.40 13.81 0.60 
ตุลำคม 2563 13.35 13.54 13.93 13.54 13.94 0.59 
มีนำคม 2564 13.76 13.96 14.22 13.96 14.33 0.57 
พฤษภำคม 2564 13.73 13.93 14.06 13.93 14.25 0.52 
กรกฎำคม 2564 13.75 13.95 13.95 13.95 14.27 0.52 
ตุลำคม 2564 13.83 14.11 14.11 14.11 14.35 0.52 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 163,264 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

913,441 ล็อต 
                    

               

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 331.00 334.00 345.00 333.70 344.80 +13.80 
พฤษภำคม 2562 335.30 338.30 349.80 338.30 349.50 +14.20 
สิงหำคม 2562 340.40 343.50 355.50 343.50 355.30 +14.90 
ตุลำคม 2562 344.70 347.70 359.70 347.70 359.50 +14.80 
ธนัวำคม 2562 350.60 356.80 365.30 354.80 365.30 +14.70 
มีนำคม 2563 356.60 363.50 371.20 363.50 371.20 +14.60 
พฤษภำคม 2563 361.00 369.30 375.60 367.30 375.60 +14.60 
สิงหำคม 2563 364.60 0.00 379.20 379.20 379.20 +14.60 

         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 และเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน

ในช่วง 0.02-0.28 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน   โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ รำคำน ้ำตำลไดรั้บแรง

หนุนจำกรำคำน ้ำมนัท่ีปรับข้ึน โดยรำคำน ้ำมนัปรับข้ึนกวำ่ 2% จำกกำรลดกำรผลิตของโอเปกและสร้ำงเสถียรภำพ

ใหแ้ก่ตลำดหุน้  รำคำน ้ำตำลและน ้ำมนัสัมพนัธ์กนัเพรำะในบรำซิลออ้ยสำมำรถใชใ้นกำรผลิตน ้ำตำลหรือเอทำ

นอล และรำคำน ้ำตำลยงัไดรั้บแรงหนุนบำงส่วนจำกกำรปรับข้ึนของเงินเรียลบรำซิลในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ค่ำเงิน

เรียลของบรำซิลแขง็ค่ำข้ึนบัน่ทอนผูผ้ลิตจำกกำรขำยโภคภณัฑใ์นสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ เช่น น ้ำตำล และกำแฟ   

Marex Spectron  ระบุวำ่ ภำวะควำมแหง้แลง้ในภำคกลำงของอินเดียและฝนท่ีไม่แน่นอนในภำคกลำง-ใตข้อง

บรำซิลท ำใหร้ำคำระยะสั้นฟ้ืนตวั  และสหภำพยโุรปคำดวำ่ปีปี 2561/2562 ผลผลิตน ้ำตำลจะลดลง 15% เหลือ 

18.2 ลำ้นตนั จำก 21.4 ลำ้นตนั ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ปิดตลำด

เพิ่มข้ึน 0.56 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.17% ท่ีระดบั 48.52 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 48.11-

49.79 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.72 

เซนต ์หรือ 6.04% ท่ีระดบั 12.65 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 11.94-12.67 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.70 เซนต ์ หรือ 5.82% ท่ีระดบั 12.72 เซนต ์ หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.03-12.73 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.52-0.69 

เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 163,264 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 4 มกรำคม 2562 

ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 2,002 ลอ็ต เหลือ 389,965 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน  

5,647 ล็อต เป็น 913,441 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั  โดยรำคำน ้ำตำล

ทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 13.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.17% ท่ีระดบั 344.80 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 333.70-345.00 หรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

เดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 14.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.24% ท่ีระดบั 349.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 338.30-349.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

 วนัท่ี 7 มกรำคม 2562 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ในคร่ึงเดือนหลงัของ

เดือนธนัวำคม 2561  โรงงำนน ้ำตำลอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้4.000  ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 

3.452 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเทียบกบั 3.079 ลำ้นตนั ในคร่ึงเดือนแรกของเดือนธนัวำคม 

2561   รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 11.052 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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10.356 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงำน 501 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 505  

โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน ้ำตำลท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกมำกจำกรัฐ   Maharashtra  และรัฐ 

Karnataka เร่ิมเปิดหีบออ้ยเร็ว  อยำ่งไรก็ตำมรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลไดน้อ้ยกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกปริมำณ

น ้ำฝนท่ีลดลง และกำรระบำดของดว้งขำว (white grub)  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลถึงส้ินเดือนธนัวำคมได ้

3.1 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 3.33 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ปริมำณออ้ยเขำ้หีบลดลงเหลือ 28.6 ลำ้นตนั  

จำก 32.8 ลำ้นตนั ในปีก่อน  อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 10.84% เพิ่มข้ึนจำก 10.14% ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2561 มี

โรงงำน 117 โรงงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต มำกกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน  รัฐ Maharasthra ผลิตน ้ำตำลได ้4.398  ลำ้น

ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 3.839 ลำ้นตนั  ในปีก่อน อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 10.50% เพิ่มข้ึนจำก 10.23% ในปีก่อน  มี

โรงงำน  184 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  มำกกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน  รัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้2.045 ลำ้นตนั  

เพิ่มข้ึนจำก 1.683 ลำ้นตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 63  โรงงำน ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน  รัฐ 

Gujara ผลิตน ้ำตำลได ้ 430,000 ตนั ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2561 เพิ่มข้ึนจำก377,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงำนท่ี

ด ำเนินกำรผลิต 16 โรงงำน  จำก 17 โรงงำนในปีก่อน รัฐ Andhra Pradesh และ Telangana  ผลิตน ้ำตำลได ้

215,000  ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 210,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงำน 23 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  จำก 25 

โรงงำนในปีก่อน รัฐ  Tamil Nadu  มีโรงงำนน ้ำตำล 27 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  (เท่ำกบัปีก่อน) ผลิตน ้ำตำลได ้

140,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 96,000 ตนั  ส่วนในรัฐเล็ก ๆ คือรัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้ 230,000 ตนั รัฐ Haryana 

ผลิตน ้ำตำลได ้ 160,000 ตนั  รัฐ Punjab และรัฐ  Madhya Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้ 120,000 ตนั และรัฐ  

Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้87,000 ตนั 

วนัท่ี 7 มกรำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ถึงกลำงเดือนธนัวำคม ทำงภำคกลำง-

ใตข้องบรำซิล ผลิตน ้ำตำลออร์แกนิคได ้ 237,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 8% จำก 220,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน  ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำล  VHP  มีจ  ำนวน 17.292 ลำ้นตนั  ลดลง 28% จำก 23.973 ลำ้นตนั  ในปี 2560/2561  

และน ้ำตำล  crystals ลดลง 26% เหลือ 7.759 ลำ้นตนั   ในขณะเดียวกนัผลผลิตน ้ำตำล     รีไฟน์ลดลง 3% เหลือ 

258,000 ตนั   ทั้งน้ี เหตุผลหลกัท่ีผลผลิตน ้ำตำลโดยรวมลดลง คือไดมุ้่งเนน้ไปท่ีกำรผลิตเอทำนอล ซ่ึงไดร้ำคำ

ดีกวำ่แทน   และ MAPA รำยงำนวำ่  ในฤดูกำรผลิตปี  2560/2561     บรำซิลผลิตน ้ำตำลออร์แกนิคได ้219,000 

ตนั สูงสุดเป็นประวติักำรณ์ 
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 วนัท่ี 7 มกรำคม 2562  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียง  ณ วนัท่ี 
27 ธนัวำคม 2561 บ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตมีจ ำนวน 12.26 ลำ้นตนั  ผลิตน ้ำตำลได ้1,666,300 ตนั  ทั้งน้ี 
Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แต่มีรำยงำนผลผลิตน ้ำตำล ณ วนัท่ี 29 ธนัวำคม ปีก่อน มี
จ ำนวน 1.97 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 13.59% ลดลงจำก 14.32% ในปีก่อน และ Ukrtsukor คำดวำ่ในปี 
2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้ำตำลได ้1.75 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 2.14 ลำ้นตนั ในปี 2560/2561 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

8 มกราคม  2562 
 


