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8 สิงหาคม  2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 10.88 10.90 10.90 10.73 10.81 -0.07 
มีนำคม 2562 11.78 11.78 11.79 11.62 11.69 -0.09 
พฤษภำคม 2562 12.00 11.99 11.99 11.82 11.89 -0.11 
กรกฎำคม 2562 12.23 12.22 12.22 12.04 12.11 -0.12 
ตุลำคม 2562 12.54 12.51 12.51 12.37 12.41 -0.13 
มีนำคม 2563 13.16 13.09 13.09 12.99 13.02 -0.14 
พฤษภำคม 2563 13.26 13.18 13.18 13.16 13.12 -0.14 
กรกฎำคม 2563 13.35 13.25 13.25 13.25 13.21 -0.14 
ตุลำคม 2563 13.56    13.42 -0.14 
มีนำคม 2564 13.96    13.81 -0.15 
พฤษภำคม 2564 14.03    13.88 -0.15 
กรกฎำคม 2564 14.05    13.90 -0.15 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 93,705 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

1,035,639 

,271 

ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2561 323.00 323.80 324.10 318.40 319.40 -3.60 
ธนัวำคม 2561 323.50 324.30 324.40 319.30 320.90 -2.60 
มีนำคม 2562 328.30 329.10 329.30 323.90 326.00 -2.30 
พฤษภำคม 2562 332.60 330.70 331.40 328.40 330.70 -1.90 
สิงหำคม 2562 338.10 336.00 336.90 333.90 336.10 -2.00 
ตุลำคม 2562 342.40 338.40 341.10 338.40 340.30 -2.10 
ธนัวำคม 2562 348.30 346.20 346.80 345.00 346.00 -2.30 
มีนำคม 2563 353.20 349.20 350.90 349.20 350.90 -2.30 

         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 เพิ่มข้ึน และ 
ลดลงในช่วง 0.01-10 เซนต ์  และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ ตลำดไดรั้บแรง
กดดนัจำกกรณีสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ไม่อำจปิดตลำดในระดบัเหนือ 11 เซนต ์ ในช่วง 2 รอบกำรซ้ือขำย
ก่อนหนำ้ในขณะท่ีไดก้ลำยเป็นระดบัแรงตำ้นส ำคญั ขณะเดียวกนันำยนิค เพนนีย ์ เทรดเดอร์อำวโุสของบริษทั 
Sucden Financial ระบุวำ่ “ฝนตกในพื้นท่ีเพำะปลูกส ำคญัของบรำซิลเพิ่มสูงข้ึนในช่วงสุดสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ยติุ
ภำวะแหง้แลง้อยำ่งหนกัและมีแนวโนม้ท่ีฝนจะตกต่อเน่ืองในสัปดำห์น้ี” น่ีเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีถูกมองวำ่กดดนั
ตลำดน ้ำตำล นอกจำกน้ีกระทรวงกำรคำ้และอุตสำหกรรมอียปิตร์ะบุวำ่ อียปิตไ์ดย้กเลิกภำษีท่ีก ำหนดในปีท่ี
ผำ่นมำต่อกำรส่งออกน ้ำตำล ภำยใตค้วำมเคล่ือนไหวเปิดโอกำสส ำหรับกำรส่งออกอีกคร้ัง ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบ
ตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกนัยำยน 2561  ปิดตลำดลดลง 2.23  เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.22% ท่ีระดบั 
66.94 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 66.32-69.37 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.07 เซนต ์ หรือ 0.64% ท่ีระดบั 10.81 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 10.73-10.90 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำด
ลดลง 0.09 เซนต ์  หรือ 0.76%  ท่ีระดบั 11.69 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.62-11.79 เซนต ์
ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.11-0.15 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 93,705 ล็อต 
น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 
ลดลง 3,971 ล็อต เหลือ 537,475 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 3,206 ล็อต เหลือ 1,035,639 ล็อต รำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 
ปิดตลำดลดลง 3.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.11%  ท่ีระดบั 319.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 318.40-324.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 
2.60 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 0.80%  ท่ีระดบั 320.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 319.30-
324.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 วนัท่ี 8 สิงหำคม 2561   มีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU) อนุญำตให้น ำเขำ้น ้ำตำลจำกประเทศต่ำง ๆตำม

ขอ้ตกลง EPA / EBA  ประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 28 กรกฎำคม 2561 จ ำนวน 464 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 37,276 

ตนั ในสัปดำห์ก่อน รวมปริมำณน ้ำตำลท่ีอนุญำตใหน้ ำเขำ้ในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 475,242 

ตนั ลดลงจำก 1,162,602 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้มำกสุดจำก มอริเชียส (145,227 ตนั)  เบ

ลีซ (121,911 ตนั)  และ ฟิจิ (68,510 ตนั)   

 

 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี 8 สิงหำคม 2561   มีรำยงำนสหภำพยโุรป (EU) ส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวในเดือนมิถุนำยน 2561 

จ ำนวน 261,000 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจำก 251,0000 ตนั ในเดือนพฤษภำคม 2561  และเพิ่มข้ึนจำก 141,000 ตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมกำรส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)   

มีจ ำนวน 2.690 ลำ้นตนั  โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 14%  อิสรำเอล 11%  ซีเรีย 8%   ศรีลงักำ 7%  ตุรกี 5%  

มอริเตเนีย 4% และเลบำนอน 4%  และอ่ืน ๆ อีกจ ำนวน 143,000 ตนั ถูกส่งออกในช่วง 24 วนัแรกของเดือน

กรกฎำคม  ในขณะท่ีรำคำส่งออกเฉล่ียในเดือนพฤษภำคมอยูท่ี่ 327 ยโูร/ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 324 ยโูร/ตนั ในเดือน

เมษำยน และในเดือนมิถุนำยน สหภำพยโุรปน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 104,000 ตนั ลดลงจำก 114,000 ตนั ในเดือน

พฤษภำคม รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภำพยโุรปน ำเขำ้ 1.00 ลำ้นตนั  โดยน ำเขำ้จำกกลุ่ม 

EPA/EBA 42%  และสมำชิกตำมขอ้ตกลงกำรคำ้เสรีกบัอเมริกำกลำง โคลมัเบียและเปรู 24%  อฟัริกำใต ้   16%   

และบรำซิล 7%  และอ่ืน ๆ อีกจ ำนวน 101,000 ตนั น ำเขำ้ในช่วง 24 วนัแรกของเดือนกรกฎำคม  ส ำหรับกำร

น ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิจำกประเทศในแถบ ACP ในเดือนพฤษภำคมมีจ ำนวน 25,699 ตนั  ท่ีรำคำเฉล่ีย 484 ยโูร/ตนั  

เทียบกบั 111,248 ตนั รำคำเฉล่ีย 515 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 

14,860 ตนั  ลดลงจำก 33,240 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ท่ีรำคำเฉล่ีย 408 ยโูร/ตนั  ลดลงจำก 519 ยโูร/

ตนั ในปีก่อน  และ ณ ส้ินเดือนพฤษภำคม 2561 สหภำพยโุรปมีสต็อคน ้ำตำลจ ำนวน 9.201 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 

10.772 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจำก 5.316 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 สมำคมน ้ำตำลจีน (CSA) รำยงำนวำ่ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม-
กนัยำยน) ถึงส้ินเดือนกรกฎำคม 2561 ผลผลิตน ้ำตำลและกำรขนส่งน ้ำตำลของจีนเป็นดงัน้ี 
 
                     หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) 

รำยกำร 
ผลผลิตน ้ำตำล กำรขนส่งน ้ำตำล 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
น ้ำตำลจำกออ้ย 9,160.7 8,241.1 6,568.3 5,744.1 
น ้ำตำลจำกบ้ีท 1,149.7 1,047.1 1,041.4 907.8 
         รวม 10,310.4 9,288.2 7,609.7 6,651.9 
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 วนัท่ี  8 สิงหำคม 2561 SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 23,845,516 27,980,152 -14.78 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 2,082,084 2,497,791 -16.64 
โมลำส (ตนั) 1,119,068 1,271,897 -12.02 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.73 8.93 -2.19 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.69 4.55 +3.24 

 
 

 

 
ฝ่ำยตลำด 

 บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จ้ำกัด                                                                                                      
9  สิงหำคม  2561 

 


