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Daily Market Report 

       
 
 

10  พฤษภาคม   2560 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 
 

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

กรกฎำคม 2560 15.44 15.48 15.89 15.45 15.84 +0.40 
ตุลำคม 2560 15.76 15.80 16.18 15.75 16.14 +0.38 
มีนำคม 2561 16.39 16.44 16.75 16.38 16.72 +0.33 
พฤษภำคม 2561 16.36 16.36 16.67 16.34 16.64 +0.28 
กรกฎำคม 2561 16.38 16.37 16.67 16.34 16.63 +0.25 
ตุลำคม 2561 16.53 16.53 16.76 16.50 16.74 +0.21 
มีนำคม 2562 16.83 16.83 17.02 16.82 17.01 +0.18 
พฤษภำคม 2562 16.73 16.73 16.90 16.72 16.89 +0.16 
กรกฎำคม 2562 16.62 16.62 16.75 16.61 16.75 +0.13 
ตุลำคม 2562 16.64 16.65 16.72 16.63 16.72 +0.08 
มีนำคม 2563 16.73 16.71 16.80 16.70 16.78 +0.05 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 95,244 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

777,908 ล็อต 
 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2560 445.50 446.60 454.80 445.10 453.50 +8.00 
ตุลำคม 2560 433.20 434.10 441.90 432.80 441.00 +7.80 
ธนัวำคม 2560 432.50 433.20 440.70 431.80 439.90 +7.40 
มีนำคม 2561 435.70 437.00 443.00 436.20 442.40 +6.70 
พฤษภำคม 2561 438.30 439.50 444.60 438.90 444.60 +6.30 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 441.70 445.10 448.00 444.80 448.00 +6.30 
ตุลำคม 2561 441.80 0.00 447.50 447.50 447.50 +5.70 
ธนัวำคม 2561 447.00 0.00 452.70 452.70 452.70 +5.70 

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 เพิ่มข้ึน และลดลง
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.05 เซนต ์ และปิดตลำดปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนั โดยไดแ้รงหนุนทำง
เทคนิคแมร้ำคำยงัคงอยูใ่กลร้ะดบัต ่ำสุดในรอบ 1 ปี  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน
มิถุนำยน 2560  พุง่ข้ึน 1.45 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.16% มำปิดตลำดท่ี 47.33 เหรียญ สหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 46.01-47.78 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 
2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.40 เซนต ์ หรือ 2.59% ท่ีระดบั 15.84 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.45-
15.89 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.38 เซนต ์หรือ 2.41% ท่ีระดบั 
16.14 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.75-16.18 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือน
ในช่วง 0.05-0.33 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 95,244 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ 
วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2560 ลดลง 3,180 ล็อต เหลือ 376,529 ล็อต และ
ของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,177 ล็อต เป็น 777,908 ล็อต  ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำด
เพื่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 8.00 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 1.80% ท่ีระดบั 453.50  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 445.10-454.80 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 7.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.80% 
ท่ีระดบั 441.00 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 432.80-441.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
  

 
วนัท่ี  10 พฤษภำคม   2560  The Maharashtra State Cooperative Sugar Factories Federation 

(MSCSFF)  รำยงำนวำ่ในปี 2560/2561   รัฐ Maharashtra ของอินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้ 7.2 ลำ้นตนั  (มูลค่ำ
น ้ำตำลทรำยขำว)  และคำดวำ่พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยมีจ ำนวน 863,000 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 633,000 แฮคแต ในปี 
2559/2560   และในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้ 4.186 ลำ้นตนั ลดลงมำกกวำ่
คร่ึงหน่ึง จำก 8.415 ลำ้นตนั ในปีก่อน  เป็นผลผลิตท่ีต ่ำท่ีสุดในรอบหน่ึงทศวรรษ เน่ืองจำกเกิดภำวะภยัแลง้เป็น
เวลำ 2 ปีติดต่อกนั โดยมีโรงงำนน ้ำตำลประมำณ 150 โรงงำน หีบออ้ยได ้37.2 ลำ้นตนั  นอ้ยกวำ่คร่ึงหน่ึงของ 
74.3 ลำ้นตนั ในปีก่อน และลดลงจำก 177 โรงงำน ในปี 2558/2559  ทั้งน้ีมีโรงงำนจ ำนวน 27 โรงงำน ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้น่ืองจำกขำดแคลนออ้ย โรงงำนน ้ ำตำลในรัฐ Maharashtra ไดปิ้ดหีบออ้ยหมดแลว้เม่ือ
วนัท่ี 9 เมษำยน 

 วนัท่ี  10 พฤษภำคม   2560   สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลของจีน (CSA) รำยงำนวำ่ในเดือนเมษำยน 2560 
จีนผลิตน ้ำตำลได ้533,100 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลงจำก 553,900 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
โดยผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยลดลงเหลือ 512,600 ตนั  จำก 553,900 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมีจ ำนวน 
20,500 ตนั  เทียบกบัท่ีไม่ไดผ้ลิตในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559/ 2560   

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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(ตุลำคม-กนัยำยน)  จีนผลิตน ้ำตำลได ้9,151,800 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 8,549,700 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
เป็นน ้ำตำลจำกออ้ยจ ำนวน 8,104,700 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 7,709,900 ตนั ในปีก่อน น ้ำตำลจำกบ้ีทมีจ ำนวน 
1,047,100 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 839,800 ตนั ในปีก่อน และในช่วง 7 เดือน (ตุลำคม-เมษำยน) จีนไดข้ำยน ้ำตำล
ประมำณ  4,539,500 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 4,031,500 ตนั ในปีก่อน โดยเป็นน ้ำตำลจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน 
3,952,400 ตนั จำก 3,514,100 ตนั น ้ำตำลจำกบ้ีท 587,100 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 517,400 ตนั ในปีก่อน ขณะท่ี
กระทรวงเกษตรของจีนไดค้ำดกำรณ์เป็นคร้ังแรกวำ่ในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) จีนจะผลิตน ้ำตำลได ้
10.47 ลำ้นตนั เทียบกบัในนปี 2559/2560 ท่ีคำดวำ่จะผลิตน ้ำตำลได ้9.25 ลำ้นตนั   พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยคำดวำ่จะ
เพิ่มข้ึนเป็น 1.28 ลำ้นแฮคแต จำก 1.18 ลำ้นแฮคแต ในปี 2559/2560   ในขณะท่ีพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึนเป็น 
195,000 แฮคแต จำก 168,000 แฮคแต 
 วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2560 มณฑลยนูำนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่อนัดบัสองของจีนไดปิ้ดหีบออ้ยแลว้เม่ือ
ตน้เดือนพฤษภำคม โดยผลิตน ้ำตำลได ้ 1.83 ลำ้นตนั ลดลงจำก 1.91 ลำ้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงำนท่ีท ำกำรผลิต
น ้ำตำลจ ำนวน 58 โรงงำน นอ้ยกวำ่ปีก่อน 7 โรงงำน  และ ณ วนัท่ี 20 เมษำยน เก็บเก่ียวออ้ยได ้3.377 ลำ้น MU 
(225,180 แฮคแต)  ลดลงจำก 3.6081 ลำ้น MU (240,540 แฮคแต)  ในปีก่อน ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 
13.1811 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 13.6490 ลำ้นตนั ในปีก่อน   อตัรำกำรหีบสกดัเพิ่มข้ึนเป็น 12.57% จำก 12.30%  
ผลผลิตน ้ำตำลลงเหลือ 1.653 ลำ้นตนั  จำก 1.678 ลำ้นตนั   ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตแอลกอฮอลลดลงเหลือ 
58,700 ตนั จำก 61,600 ตั้น ในปีก่อน 

 วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  
เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2560 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 682,478 672,615 +1.47 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 48,360,507 48,854,964 -1.01 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 5,414,441 5,484,901 -1.28 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 11.20 11.23 -0.28 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 7.93 8.15 -2.71 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.86 72.63 -2.44 

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11 พฤษภาคม 2560 
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