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8  มีนาคม  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.14 12.19 12.25 12.11 12.18 +0.04 
กรกฎำคม 2562 12.36 12.40 12.44 12.30 12.37 +0.01 
ตุลำคม 2562 12.75 12.81 12.81 12.69 12.74 -0.01 
มีนำคม 2563 13.56 13.60 13.61 13.49 13.55 -0.01 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.71 13.74 13.74 13.64 13.70 -0.01 
กรกฎำคม 2563 13.81 13.78 13.83 13.75 13.80 -0.01 
ตุลำคม 2563 13.99 13.96 14.01 13.92 13.97 -0.02 
มีนำคม 2564 14.48 14.42 14.50 14.42 14.47 -0.01 
พฤษภำคม 2564 14.45 14.40 14.48 14.40 14.45 0.00 
กรกฎำคม 2564 14.44 14.47 14.47 14.47 14.44 0.00 
ตุลำคม 2564 14.57    14.57 0.00 

                 

               

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

159,587 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

840,459 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 337.20 338.00 339.40 336.30 338.50 +1.30 
สิงหำคม 2562 341.40 342.40 343.40 340.50 342.80 +1.40 
ตุลำคม 2562 346.00 346.80 348.20 345.70 347.70 +1.70 
ธนัวำคม 2562 353.50 353.80 355.90 353.50 355.30 +1.80 
มีนำคม 2563 362.10 362.70 364.30 362.20 363.40 +1.30 
พฤษภำคม 2563 368.00 368.10 369.80 368.10 369.10 +1.10 
สิงหำคม 2563 372.10 373.00 373.20 372.50 373.20 +1.10 
ตุลำคม 2563 376.60 0.00 377.70 377.70 377.70 +1.10 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 

0.03-0.06 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อน จำกควำมแขง็แกร่ง

ในสกุลเงินเรียลบรำซิลเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐฯ  ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบร่วงลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ 1 สัปดำห์ 

รำคำน ้ำมนัดิบท่ีลดลงนั้นเป็นผลลบต่อรำคำเอทำนอลและอำจกระตุน้ใหโ้รงงำนน ้ำตำลของบรำซิลหนัเหควำม

สนใจไปท่ีกำรผลิตนำ้ตำลมำกกวำ่กำรผลิตเอทำนอล รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 

2562 ปิดตลำดลดลง 0.59 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.04% ท่ีระดบั 56.07 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวั

ในช่วง 54.52-56.51 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิด

ตลำดเพิ่มข้ึน 0.04 เซนต ์หรือ 0.33% ท่ีระดบั 12.18 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.11-12.25 

เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.01 เซนต ์หรือ 0.08% ท่ีระดบั 12.37 

เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.30-12.44 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง 

และลดลงในช่วง 0.01-0.02 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 159,587 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 

Interest) ณ วนัท่ี 7 มีนำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 111 ล็อต เหลือ 354,446 

ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 10,455 ล็อต เป็น 840,459 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ย

รำคำท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนัโดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.30 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.39% ท่ีระดบั 338.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 336.30-339.40 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.41% ท่ีระดบั 342.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 340.50-343.40 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี  8 มีนำคม  2562  สมำคมน ้ำตำลของจีน (CSA) รำยงำนวำ่ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 จีนผลิต
น ้ำตำลได ้ 2,344,100 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึน 4.6% จำก 2,240,300 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน  โดยผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 2,254,600 ตนั จำก 2,190,300 ตนั ในปีก่อน ผลผลิตบ้ีทน ้ำตำลจำก
เพิ่มข้ึนเป็น 89,500 ตนั จำก 50,000 ตนั  รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) จีนผลิต
น ้ำตำลได ้7,377,200 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 7,366,900 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นน ้ำตำล
จำกออ้ยลดลงเหลือ  6,078,800 ตนั จำก 6,217,200 ตนั ในขณะท่ีเป็นน ้ำตำลจำกบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 1,298,400 ตนั 
จำก 1,149,700 ตนั ในปีก่อน  ซ่ึงในเดือนตุลำคม-กุมภำพนัธ์ มณฑลกวำงสีผลิตน ้ำตำลได ้ 4.295 ตนั ลดลง  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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193,000 ตนั จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  อตัรำกำรหีบสกดัลดลงเหลือ 11.36% จำก 11.69% ในปีก่อน  
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวเฉล่ีย (รวมภำษี) ในมณฑลอยูท่ี่ 5,130 หยวน/ตนั หรือต ่ำกวำ่ปีท่ีแลว้ 1,016 หยวน มณฑล
ยนูนำนผลิตน ้ำตำลได ้ 984,600 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 940,800 ตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตน ้ำตำล 54 
โรงงำน นอ้ยกวำ่ปีก่อน 2 โรงงำน มีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 8.068 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบอยูท่ี่ 12.20% และณ ส้ิน
เดือนกุมภำพนัธ์รำคำน ้ำตำลทรำยขำวโดยเฉล่ียท่ีคุนหมิงอยูท่ี่ 5,050 หยวน/ตนั ลดลงจำก 5,780 หยวน ในปีก่อน   
และมองโกเลียกลำยเป็นแหล่งท่ีผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมำกเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของฤดูกำรผลิตน้ี ผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีท
ได ้ 642,000 ตนั จำก 480,000 ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี  8 มีนำคม  2562  นำย Praful Vithalani ประธำนสมำคมกำรคำ้น ้ำตำลแห่งอินเดีย (All India 
Sugar Association) รำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 โรงงำนน ้ำตำลไดท้  ำสัญญำส่งออกน ้ำตำล 2.2 เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม  และโรงงำนผลิตน ้ำตำลไดส่้งมอบไปแลว้กวำ่ 1 ลำ้นตนั เป็นน ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำล
ดิบ จ ำนวนเกือบเท่ำกนั โดยส่งออกไปยงั บงักลำเทศ ศรีลงักำ และโซมำเลีย  
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

11  มีนาคม  2562 
 
 


