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9  ตุลาคม  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.94 12.94 12.99 12.73 12.97 +0.03 
พฤษภำคม 2562 13.07 13.05 13.15 12.89 13.13 +0.06 
กรกฎำคม 2562 13.17 13.17 13.26 13.02 13.24 +0.07 
ตุลำคม 2562 13.39 13.32 13.49 13.26 13.46 +0.07 
มีนำคม 2563 13.94 13.89 14.05 13.83 14.02 +0.08 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.92 13.81 14.06 13.81 14.02 +0.10 
กรกฎำคม 2563 13.90 13.88 14.05 13.84 14.02 +0.12 
ตุลำคม 2563 14.03 14.00 14.18 13.98 14.17 +0.14 
มีนำคม 2564 14.32 14.34 14.34 14.33 14.47 +0.15 
พฤษภำคม 2564 14.24    14.40 +0.16 
กรกฎำคม 2564 14.23    14.38 +0.15 
                             

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 143,198 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

758,625 ล็อต 
                      

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2561 350.20 349.60 354.00 345.80 353.40 +3.20 
มีนำคม 2562 353.90 353.10 357.00 350.20 356.70 +2.80 
พฤษภำคม 2562 358.80 358.00 361.00 355.20 360.80 +2.00 
สิงหำคม 2562 362.90 362.90 364.20 360.00 364.20 +1.30 
ตุลำคม 2562 366.50 365.00 367.20 363.80 367.20 +0.70 
ธนัวำคม 2562 370.90 369.20 371.80 369.20 371.60 +0.70 
มีนำคม 2563 375.60 0.00 375.80 375.80 375.80 +0.20 
พฤษภำคม 2563 377.50 0.00 378.50 378.50 378.50 +1.00 

         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 

ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.02-0.11 เซนต ์  และปิดตลำดดำ้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนจำกวนัก่อน โดยปรับข้ึนติดต่อกนั
เป็นวนัท่ี 9   กำรแขง็ค่ำต่อเน่ืองของสกุลเงินเรียลของบรำซิลหนุนรำคำ เน่ืองจำกบัน่ทอนควำมตอ้งกำรขำยของ
ผูผ้ลิต ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวำ่ ตลำดดงักล่ำวเผชิญแรงตำ้นทำงเทคนิคส ำคญัท่ี 13 เซนต ์   แหล่งข่ำวระบุวำ่ 
โรงงำนน ้ำตำลอินเดียลงนำมขอ้ตกลงส่งออกน ้ำตำลดิบเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี หลงักำรอุดหนุนคร้ังใหญ่ของ
รัฐบำล  และรัฐบำลฝร่ังเศสลดคำดกำรณ์ผลผลิตบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2561 อยูท่ี่ 40.4 ลำ้นตนั จำก 41.1 ลำ้นตนั 
ในเดือนท่ีผำ่นมำ ซ่ึงต ่ำกวำ่ระดบัของปีท่ีผำ่นมำ 12.7% แต่อยูเ่หนือค่ำเฉล่ีย 5 ปี 8.8%  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 
NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.67 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 0.90% ท่ีระดบั 
74.96 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 74.00-75.28 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 0.03 เซนต ์ หรือ 0.23% ท่ีระดบั 12.97 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูช่่วงระหวำ่ง 12.73-12.99 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิด
ตลำดเพิ่มข้ึน 0.06 เซนต ์ หรือ 0.46% ท่ีระดบั 13.13 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.89-13.15 
เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.07-0.16 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมี
จ ำนวน 143,198  ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 8 ตุลำคม  2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนมีนำคม  2562 ลดลง 5,332 ล็อต เหลือ 437,979 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 10,264 ล็อต เหลือ 
758,625 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั  โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำ
เดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 3.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.91% ท่ีระดบั 353.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 345.80-354.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
มีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.79% ท่ีระดบั 356.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 350.20-357.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
             
 วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561  มีรำยงำนวำ่ ยเูครนส่งออกน ้ำตำลในเดือนกนัยำยนจ ำนวน 11,102 ตนั  ลดลงจำก 
16,940 ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยเดือนกนัยำยนเป็นเดือนแรกของฤดูกำรผลิตปี 2561/ 2562   
ขณะท่ีมีฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  ยเูครนส่งออกจ ำนวน 560,400 ตนั  ลดลง 27% จำก 769,300 ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 เกษตรกร
รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 628,500 แฮคแต หรือ 56.7% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด  (1,108,900 
แฮคแต)  ลดลงจำก 640,800 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 22.3 ลำ้นตนั ลดลง 
 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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จำก 26.9 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 35.53 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 41.97 ตนั/แฮคแต ในปี
ก่อน    
  วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561  มีกำรคำดกำรณ์วำ่ในปี 2561/2562 เมก็ซิโกจะผลิตน ้ำตำลไดป้ระมำณ 6 ลำ้น
ตนั หรือมำกกวำ่ เม่ือเทียบกบั 6 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยในปี 2560/2561 (กนัยำยน-ตุลำคม)  กำรบริโภคน ้ำตำล
ในประเทศมีแนวโนม้ลดลง 5% หรือประมำณ 200,000 ตนั ดงันั้นเมก็ซิโกจึงหนัไปหำตลำดต่ำงประเทศเพื่อ
ส่งออกน ้ำตำลท่ีเหลือจำกกำรบริโภคภำยในประเทศ  
 วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดูกำร

ผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 23 กนัยำยน 2561 ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 372,324 186,508 +99.63 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 29,529 11,692 +152.56 
โมลำส (ตนั) 14,663 5,245 +179.56 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 7.93 6.27 +26.51 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.94 2.81 +40.04 

 
 วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) ของมอริเชียส รำยงำน

ผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้ำตำลปีกำรผลิต 2561/2562  ณ วนัท่ี 29 กนัยำยน 2561  ดงัน้ี 

 วนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 ส ำนกัข่ำวรอยเตอร์รำยงำนวำ่  โรงงำนน ้ำตำลในอินเดียไดล้งนำมในสัญญำ
ส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี  หลงัจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดิบในตลำดโลกไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนถึง
ระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน  ประกอบกบัเงินรูปีไดอ่้อนค่ำลงมำกและรัฐบำลอินเดียจะใหก้ำรอุดหนุนกำร
ส่งออกน ้ำตำล  โดยโรงงำนไดท้  ำสัญญำส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 150,000 ตนั  ท่ีรำคำประมำณ 280 
เหรียญสหรัฐฯ FOB ส ำหรับกำรส่งออกในช่วงพฤศจิกำยน-ธนัวำคม 2561   นอกจำกนั้นโรงงำนยงัไดท้  ำสัญญำ 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 1,962,471 2,062,077 -5.15 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 195,300 187,602 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้ำตำล (%) 11.48 10.63 -4.90 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 9.95 9.10 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.30 79.80 +1.15 
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ส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 100,000 ตนั ท่ีรำคำประมำณ 305 เหรียญสหรัฐฯ FOB ส ำหรับกำรส่งออก
ในช่วงตุลำคม-ธนัวำคม 2561  โดยน ้ำตำลทรำยขำวจะส่งออกไปยงัประเทศในแถบตะวนัออกกลำงและอฟัริกำ  
อน่ึง ในเดือนมีนำคมรัฐบำลขอใหโ้รงงำนส่งออกน ้ำตำลในปี 2560/2561 เป็นจ ำนวน 2 ลำ้นตนั  แต่ถึงวนัท่ี 30 
กนัยำยน ปรำกฎวำ่โรงงำนส่งออกน ้ำตำลไดเ้พียง 450,000 ตนั  และในปี 2561/2562 โรงงำนตั้งเป้ำจะส่งออก 5 
ลำ้นตนั  ซ่ึงบรรดำผูค้ำ้คำดวำ่จะส่งออกไดเ้พียง 4 ลำ้นตนั  (รวมน ้ำตำลทรำยดิบ 2.5 ลำ้นตนั)  เทียบกบัปี 
2550/2551 ท่ีส่งออกมำกสุดเป็นประวติักำรณ์  โดยเป็นน ้ ำตำลทรำยดิบ 2.7 ลำ้นตนั  และน ้ำตำลทรำยขำว 2.26 
ลำ้นตนั                                       

 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

10 ตุลาคม  2561 
 


