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11  พฤษภาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎำคม 2558 13.42 13.33 13.55 13.26 13.48 +0.06 
ตุลำคม 2558 13.78 13.67 13.86 13.58 13.81 +0.03 
มีนำคม 2559 14.93 14.88 14.96 14.68 14.90 -0.03 
พฤษภำคม 2559 14.95 14.85 14.97 14.73 14.94 -0.01 
กรกฎำคม 2559 14.89 14.80 14.92 14.69 14.89 0.00 
ตุลำคม 2559 15.04 14.96 15.04 14.87 15.02 -0.02 
มีนำคม 2560 15.44 15.36 15.42 15.24 15.40 -0.04 
พฤษภำคม 2560 15.41 15.35 15.36 15.23 15.38 -0.03 
กรกฎำคม 25609 15.41 15.35 15.37 15.27 15.38 -0.03 
ตุลำคม 2560 15.57 15.51 15.51 15.40 15.54 -0.03 
มีนำคม  2561 15.85 15.78 15.79 15.68 15.80 -0.05 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 142,042 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 843,545 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2558 382.70 381.10 384.50 378.40 383.20 +0.50 
ตุลำคม 2558 380.00 377.80 382.00 375.90 380.40 +0.40 
ธนัวำคม 2558 386.10 383.90 387.70 382.00 386.60 +0.50 
มีนำคม 2559 390.80 389.30 392.40 387.10 391.20 +0.40 
พฤษภำคม 2559 396.20 396.60 396.60 393.10 396.60 +0.40 
สิงหำคม 2559 400.70 400.20 402.00 398.60 402.00 +1.30 
ตุลำคม 2559 403.10 402.80 404.80 401.30 404.80 +1.70 
ธนัวำคม 2559 408.70 0.00 410.40 410.40 410.40 +1.70 
 
 
 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.05 - 0.11 
เซนต ์รำคำน ้ำตำลปิดปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน และปรับตวัข้ึนเป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกนั โดย
ไดแ้รงหนุนจำกกำรแจง้เรือรับมอบน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ท่ีสูงเป็นประวติักำรณ์ และจำก
กำรคำดกำรณ์ภำวะฝนตกในบรำซิลซ่ึงอำจจะชะลอกำรหีบอ้อยออกไป    ขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด 
NYMEX  สัญญำเดือนมิถุนำยน 2558 ร่วงลง 14 เซนต์ หรือ 0.24% มำปิดตลำดท่ี 59.25 เหรียญสหรัฐฯ /
บำร์เรล หลังจำกเคล่ือนตวัในช่วง 58.75-59.85 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม
สัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดสูงข้ึน 0.06 เซนต์  หรือ 0.45% ท่ีระดับ 13.48 เซนต์ หลังจำก
เคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 13.26-13.55  เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดสูงข้ึน 
0.03 เซนต ์หรือ 0.22% ท่ีระดบั 13.81 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.58-13.86 เซนต ์ส ำหรับเดือน
อ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง  และลดลงในช่วง 0.01-0.05 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย 142,042 ล็อต ตัว๋
น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 
2558 เพิ่มข้ึน 3,516 ล็อต เป็น 444,264 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน  14,947 ล็อต เป็น 843,545  
ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ
เดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.13% ท่ีระดบั 383.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 378.40-384.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.11% ท่ีระดบั 380.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 375.90-382.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

วนัท่ี  11  พฤษภำคม 2558 Job Economia  คำดวำ่ปริมำณออ้ยเขำ้หีบของบรำซิลในปี 2558/2559  ซ่ึง
เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2558  จะมีจ ำนวน  647 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 3% จำก 630 ลำ้นตนั ในปีก่อน  
โดยทำงภำคกลำง-ใตจ้ะมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 587 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 571 ลำ้นตนั ในปีก่อน และจะผลิต
น ้ำตำลได ้ 35.95 ลำ้นตนั โดยมำจำกทำงภำคกลำง-ใต ้ 32.3 ลำ้นตนั  ส่วนปริมำณกำรส่งออกจะคงท่ีท่ีจ  ำนวน 
24.3 ลำ้นตนั ส ำหรับผลผลิตเอทำนอลจะอยูท่ี่ 29.32 พนัลำ้นลิตร เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนมำกกวำ่ 1 พนัลำ้นลิตร  
โดยมำจำกทำงภำคกลำง-ใต ้ 27 พนัลำ้นลิตร  ปริมำณกำรบริโภคเอทำนอลภำยในประเทศจะมีจ ำนวน 28.6 
พนัลำ้นลิตร  เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนเกือบ 4 พนัลำ้นลิตร  สืบเน่ืองจำกแรงจูงใจในดำ้นภำษี  ทั้งน้ีบรำซิลมีโอกำส
ในกำรส่งออกเอทำนอลไปยงัสหรัฐอเมริกำนอ้ย  เพรำะรำคำเช้ือเพลิงในสหรัฐอเมริกำค่อนขำ้งต ่ำ สตอ็ค เอ
ทำนอลในปลำยปี 2558/2559 มีประมำณ 1.51 พนัลำ้นลิตร  ลดลงจำกในช่วงปลำยปีก่อน ซ่ึงสูงสุดอยูท่ี่ 2.64 
พนัลำ้นลิตร ในช่วงส้ินเดือนมีนำคม 

 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี 11  พฤษภำคม 2558   กระทรวงเกษตรของรัสเซีย  รำยงำนวำ่เพียง  ณ วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2558 
รัสเซียไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 826,600  แฮคแต  หรือ  84.3%  ของพื้นท่ีเป้ำหมำย 980,200 แฮคแต  
เพิ่มข้ึนจำก 714,400 แฮคแต  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558  และ 795,700 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 
วนัท่ี 11  พฤษภำคม 2558    มีรำยงำนวำ่ ในปี 2557/2558  เม่ือส้ินเดือนเมษำยน 2558  เวยีดนำมผลิต

น ้ำตำลได ้1.24 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลง 218,440 ตนั จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และ
กระทรวงเกษตรและกำรพฒันำชนบทรำยงำนวำ่ สต็อคน ้ ำตำลคงเหลือจะมีมำกกวำ่ 560,000 ตนั จำก 141,500 
ตนั ในปีก่อน   ส่วนสมำคมออ้ยและน ้ำตำลรำยงำนวำ่  พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยของเวยีดนำมลดลง 261.5 แฮคแต  
เน่ืองจำกรำคำน ้ำตำลท่ีลดลงและสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก  และคำดวำ่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนจะเป็นแรงผลกัดนัต่ออุตสำหกรรมน ้ำตำลภำยในประเทศใหมี้กำรปรับโครงสร้ำง และเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเม่ืออตัรำภำษีน ำเขำ้จะถูกลดลงเหลือศูนยใ์นปี 2561 และในปัจจุบนัตน้ทุนกำร
ผลิตน ้ำตำลของเวยีดนำมจะอยูท่ี่ 12 ลำ้นดอง/ตนั (550 เหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   12 พฤษภาคม  2558 
 


