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Daily Market Report 

 

  

7 พฤศจิกายน 2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด(+), (-) 

มีนำคม 2561 14.56 14.56 14.76 14.43 14.72 +0.16 
พฤษภำคม 2561 14.65 14.63 14.80 14.51 14.76 +0.11 
กรกฎำคม 2561 14.75 14.71 14.88 14.61 14.82 +0.07 
ตุลำคม 2561 15.00 14.96 15.12 14.85 15.07 +0.07 
มีนำคม 2562 15.47 15.40 15.58 15.32 15.52 +0.05 
พฤษภำคม 2562 15.44 15.38 15.50 15.30 15.49 +0.05 
กรกฎำคม 2562 15.41 15.35 15.40 15.32 15.45 +0.04 
ตุลำคม 2562 15.52    15.56 +0.04 
มีนำคม 2563 15.82    15.85 +0.03 
พฤษภำคม 2563 15.70    15.73 +0.03 
กรกฎำคม 2563 15.65    15.68 +0.03 
ตุลำคม 2563 15.69    15.72 +0.03 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 77,802 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

713,818 ล็อต 
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2560 382.90 382.60 387.60 381.90 386.20 +3.30 
มีนำคม 2561 380.00 379.50 383.90 377.90 382.90 +2.90 
พฤษภำคม 2561 385.50 385.00 387.90 383.30 387.60 +2.10 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 391.70 391.90 393.70 389.70 393.70 +2.00 
ตุลำคม 2561 393.50 393.40 395.30 392.40 395.30 +1.80 
ธนัวำคม 2561 400.30 400.50 401.90 400.50 401.90 +1.60 
มีนำคม 2562 407.10 406.70 408.40 406.70 408.40 +1.30 
พฤษภำคม 2562 412.20 409.40 413.50 408.60 413.50 +1.30 

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 และลดลงจำกวนัก่อน

ในช่วง 0.02-0.07 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง โดยไดแ้รงหนุนจำกกำรคำดกำรณ์

ท่ีวำ่บรำซิลจะผลิตเอทำนอลมำกกวำ่น ้ำตำล  และบริษทั Petrobras ของบรำซิลไดป้รับเพิ่มรำคำน ้ำมนัเบนซิน

และรำคำน ้ำมนัดีเซล 0.6% และ 2.5% ตำมล ำดบั ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน

ธนัวำคม 2560 ปิดร่วงลง 15 เซนต ์ หรือ 0.26% ปิดตลำดท่ีระดบั 57.20 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล หลงัจำก

เคล่ือนตวัในช่วง 56.83-57.69 เหรียญสหรัฐฯ โดยจุดสูงสุดของวนัถือเป็นจุดสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 

2558 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.16 เซนต ์ หรือ 

1.10%  ท่ีระดบั 14.72 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.43-14.76 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

เดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.11 เซนต ์หรือ 0.75% ท่ีระดบั 14.76 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ระหวำ่ง 14.51-14.80 เซนต ์  ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.03-0.07 เซนต ์ ปริมำณ

กำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 77,802 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2560 ของ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 1,049 ล็อต เหลือ 409,655 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 

1,663 ล็อต เป็น 713,818 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำ

น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.86% ท่ีระดบั 

386.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 381.90-387.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 2.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.76% ท่ีระดบั 382.90 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 377.90-383.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 

 วนัท่ี  7  พฤศจิกำยน 2560  เจำ้หนำ้ท่ีอำวโุสของ The Maharashtra State Cooperative Sugar 

Factories Federation Ltd หรือท่ีเรียกวำ่ Sakhar Sangh ของอินเดียรำยงำนวำ่ ในปี 2560/2561 พื้นท่ีเพำะปลูก

ออ้ยของรัฐ Maharashtra ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 900,000 แฮคแต จำก 633,000 แฮคแต ในปีก่อน  ปริมำณออ้ยทั้งหมด

จะมีจ ำนวน 72.0 ลำ้นตนั   โดยออ้ยจ ำนวน 65.0 ลำ้นตนั  ใชส้ ำผรับผลิตน ้ำตำล เพิ่มข้ึนจำก 37.3 ลำ้นตนั ในปี

ก่อน  และส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 7 ลำ้นตนั  ใชส้ ำหรับผลิตน ้ำตำลพื้นบำ้น (jaggery) โรงงำนในรัฐน้ีและคำดวำ่

จะผลิตน ้ำตำลได ้7.2-7.3 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนอยำ่งมำกจำก 4.188 ลำ้นตนั เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่  11.24% 

 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียงวนัท่ี 

6 พฤศจิกำยน 2560  ยเูครนผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้1.16 ลำ้นตนั  จำกปริมำณหวับ้ีท 8.28 ลำ้นตนั โดยมีโรงงำน 

41 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต จำกทั้งหมด 46 โรงงำนท่ีคำดวำ่จะท ำกำรผลิตในปีน้ี ผลิตน ้ำตำลทรำยขำวได ้

1.266 ลำ้นตนั  จำกปริมำณหวับ้ีท 8.63 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 14.0% ลดลง 0.7% จำกปีก่อน และคำด

วำ่จะผลิตน ้ำตำลอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้ท่ีประมำณ 2 ลำ้นตนั  

 

 วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน  

2560 เกษตรกรเบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 91,100 แฮคแต หรือ 93.2% ของพื้นท่ีเพำะปลูก

ทั้งหมด (97,800 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจำก 89,300 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียว

บ้ีทไดแ้ลว้ 4,499,300 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 3,943,300 ตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 49.4 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจำก 44.11 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้ ำตำลอยูท่ี่ 16.21%  ลดลงจำก 17.3%  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  7 พฤศจิกำยน   2560  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 29 ตุลำคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 1,669,488 1,820,335 +17.86 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 137,241 148,060 +10.13 
โมลำส (ตนั) 59,376 62,476 +17.36 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.49 4.51 -0.42 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

8 พฤศจิกายน 2560 
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