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Daily Market Report 

  

 

8 กุมภาพนัธ์  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 14.00 14.00 14.03 13.55 13.58 -0.42 
พฤษภำคม 2561 13.98 13.99 13.99 13.55 13.59 -0.39 
กรกฎำคม 2561 14.16 14.11 14.16 13.74 13.78 -0.38 
ตุลำคม 2561 14.49 14.48 14.50 14.09 14.14 -0.35 
มีนำคม 2562 15.26 15.27 15.27 14.91 14.95 -0.31 
พฤษภำคม 2562 15.25 15.22 15.25 15.00 14.97 -0.28 
กรกฎำคม 2562 15.25 15.17 15.25 15.06 15.00 -0.25 
ตุลำคม 2562 15.45 15.37 15.43 15.37 15.20 -0.25 
มีนำคม 2563 15.84 15.83 15.83 15.83 15.61 -0.23 
พฤษภำคม 2563 15.76    15.54 -0.22 
กรกฎำคม 2563 15.72    15.49 -0.23 
ตุลำคม 2563 15.86    15.63 -0.23 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 212,912 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

915,746 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 361.00 360.40 361.10 349.90 350.80 -10.20 
พฤษภำคม 2561 365.40 364.50 365.70 355.80 357.10 -8.30 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 367.80 366.80 368.60 360.10 361.20 -6.60 
ตุลำคม 2561 372.90 372.70 372.70 366.00 366.60 -6.30 
ธนัวำคม 2561 379.40 379.10 379.10 373.70 374.00 -5.40 
มีนำคม 2562 387.10 383.90 383.90 381.50 382.00 -5.10 
พฤษภำคม 2562 393.60 0.00 388.50 388.50 388.50 -5.10 
สิงหำคม 2562 399.40 399.00 399.00 394.30 394.30 -5.10 

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 และลดลงจำกวนั 
ก่อนในช่วง 0.01-0.08 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัลดลง ท่ำมกลำงควำมกงัวลเก่ียวกบัปริมำณน ้ำตำล
ลน้ตลำดโลก    เน่ืองจำกผลผลิตมหำศำลจำกสหภำพยโุรป, ไทย, อินเดีย และปำกีสถำนในฤดูกำลน้ี  ดำ้นรำคำ
น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 64 เซนต ์ หรือ 1.04% มำปิดตลำด
ท่ี 61.15 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 60.27-62.09 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.42 เซนต ์ หรือ 3.00% ท่ีระดบั 13.58 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.55-14.03 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำด
ลดลง 0.39 เซนต ์ หรือ 2.79%  ท่ีระดบั 13.59 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.55-13.99 เซนต ์ส ำหรับ
เดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.22-0.38 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 212,912 ล็อต น ้ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561  ลดลง 
33,013 ล็อต เหลือ 307,181 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 12,624 ล็อต เหลือ 915,746 ล็อต ส่วนรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 
ปิดตลำดลดลง 10.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.83% ท่ีระดบั 350.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 349.90-361.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง  
8.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.27% ท่ีระดบั 357.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 355.80-
365.70  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี  8 กุมภำพนัธ์  2561  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลของจีน (CSA)  รำยงำนวำ่ในเดือนมกรำคม จีนผลิต

น ้ำตำลได ้2,803,000 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึน 25% จำก 2,243,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของ

ปีก่อน  ผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 2,648,800 ตนั จำก 2,087,700 ตนั ในปีก่อน ผลผลิตน ้ำตำลจำก

บ้ีทมีจ ำนวน 154,200 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 155,300 ตนั ในปีก่อน  โดยในช่วง 4 เดือนแรก

ของปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  จีนผลิตน ้ำตำลได ้  5,126,600 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 4,539,600 ตนั ในช่วง

เดียวกนัของปีก่อน  โดยเป็นน ้ำตำลจำกออ้ยจ ำนวน 4,026,900 ตนั จำก 3,609,700 ตนั ในปีก่อน ส่วนผลผลิต

น ้ำตำลจำกบ้ีทมีจ ำนวน 1,099,700 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 929,900 ตนั   และในช่วงเดือนตุลำคม-มกรำคมมณฑล

กวำงสีผลิตน ้ำตำลไดม้ำกสุดจ ำนวน 4.027 ลำ้นตนั  มำกกวำ่ปีก่อน 417,200 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน  และ ณ  วนัท่ี 31 มกรำคม  มีโรงงำน 91 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  มีปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 25.56 ลำ้นตนั  

อตัรำกำรหีบสกดั 11.39%  ลดลง 0.35%  จำกปีก่อนท่ีมีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 23.28 ลำ้นตนั ส่วนมณฑลยนู 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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นำนผลิตน ้ำตำลได ้462,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 348,100 ตนั ในปีก่อน  มี 45 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตเพิ่มข้ึน

จำก 39 โรงงำนในปีก่อน  ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 3.915 ลำ้นตนั  เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 11.80% จำก 

11.69% ในปีก่อน  และมณฑลซินเจียงผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทไดม้ำกสุดและเม่ือส้ินเดือนมกรำคมผลิตน ้ำตำลได ้

531,900 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 473,200 ตนั  ในปีก่อน  ในระหวำ่งเดือนตุลำคม-มกรำคมมีกำรส่งมอบน ้ำตำล

เพิ่มข้ึนเป็น 2,398,600 ตนั  จำก 1,938,200 ตนั ในปีก่อน 

 

 วนัท่ี  8 กุมภำพนัธ์  2561  บริษทัท่ีปรึกษำ Archer รำยงำนวำ่ไดป้รับลดประมำณกำรผลผลิตออ้ย

ทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562เป็นคร้ังท่ี 3 เหลือ 580 ลำ้นตนั  จำก 585 ลำ้นตนั ใน

เดือนธนัวำคมและเทียบกบัท่ีประมำณกำรคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลำคมจ ำนวน 591 ลำ้นตนั  ผลผลิตน ้ำตำลลดลง

เหลือ 30.5 ลำ้นตนั (tel quel) จำก 32.7 ลำ้นตนั ในเดือนธนัวำคม และ 35.5 ลำ้นตนั ในเดือนตุลำคม ผลผลิต

เอทำนอลเพิ่มข้ึนเป็น 26.5 พนัลำ้นลิตร จำก 25.5 พนัลำ้นลิตร ในเดือนธนัวำคม และ 24.6 พนัลำ้นลิตร ใน

เดือนตุลำคม  โดยประมำณกำรผลผลิตน ้ำตำลของ Archer จะนอ้ยกวำ่ตวัเลขของ Unica ท่ีประมำณกำรไว้

กลำงเดือนมกรำคมจ ำนวน 5.3 ลำ้นตนั  แต่ผลผลิตเอทำนอลจะมำกกวำ่ 1.3 พนัลำ้นลิตร โดย Archer คำดวำ่

ในปี 2561/2562  จะมีกำรใชอ้อ้ยไปในกำรผลิตน ้ำตำลประมำณ 41.4%  (ลดลงจำก 46.9% ในปี 2560/2561) 

 วนัท่ี  8 กุมภำพนัธ์  2561 Agreste ของ กระทรวงเกษตรฝร่ังเศสประมำณกำรผลผลิตบ้ีทของฝร่ังเศส 

ณ วนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ มีจ ำนวน 45,050,529 ตนั (เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 16%) เพิ่มข้ึนจำก 34,644,060 ตนั ในปี

ก่อน และในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ FranceAgriMer ซ่ึงเป็นอีกหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรไดป้รับเพิ่มประมำณ

กำรผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) เป็น 6.221 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำล

ทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 5.995 ลำ้นตนั  ในประมำณกำรเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวำคม เทียบกบั 4.681 ลำ้นตนั ในปี 

2559/2560  และคำดวำ่ปริมำณกำรบริโภคจะมีจ ำนวน 2.9 ลำ้นตนั  โดยใชเ้ป็นอำหำร 2.0 ลำ้นตนั   และใชใ้น

อุตสำหกรรม (รวมเอทำนอล) 0.9 ลำ้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจำกกำรคำดกำรณ์ก่อนหนำ้น้ี กำรส่งออกน ้ำตำลจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 3.35 ลำ้นตนั จำก 3.15 ลำ้นตนั ในเดือนธนัวำคม ซ่ึงจ ำนวน 2.0 ลำ้นตนั ส่งยงัประเทศอ่ืน ๆ ใน

สหภำพยโุรป (เพิ่มข้ึนจำก 1.82 ลำ้นตนั ในปี 2559/2560)  และ 1.35 ลำ้นตนั ส่งยงัตลำดโลก (เพิ่มข้ึนจำก 

350,000 ตนั ) กำรส่งออกน ้ำตำลในรูปของผลิตภณัฑแ์ปรรูปจะเพิ่มข้ึนเป็น 980,000 ตนั (จำก 858,000 ตนั ใน

ปีก่อน) 

 วนัท่ี  8 กุมภำพนัธ์  2561  รำยงำนวำ่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) ผลผลิตน ้ำตำลของ

เอลซลัวำดอร์ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2561 มีจ ำนวน 39,173 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 36,909 

ตนั ในสัปดำห์ก่อน และเพิ่มข้ึนจำก 39,708 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปีน้ีมี 
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จ ำนวน 430,594 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 413,214 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 11.29% 

เพิ่มข้ึนจำก 11.28% ในปีก่อน 

  วนัท่ี  8 กุมภำพนัธ์  2561  Sagarpa ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 264,837 269,465 -1.72 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 20,447,587 20,722,952 -1.33 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 2,171,621 2,140,755 +1.44 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 10.62 10.33 +2.81 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.20 7.94 +3.27 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.21 76.90 +0.40 

 

 

 

                                                                                                                                                      ฝ่ายตลาด 

                                                                                                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

                                                                                           9 กุมภาพนัธ์  2561 

 

 


