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Daily Market Report 

  

 

12 กุมภาพนัธ์  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 13.67 13.73 13.84 13.60 13.73 +0.06 
พฤษภำคม 2561 13.55 13.60 13.70 13.43 13.61 +0.06 
กรกฎำคม 2561 13.70 13.74 13.84 13.58 13.74 +0.04 
ตุลำคม 2561 14.07 14.11 14.20 13.94 14.12 +0.05 
มีนำคม 2562 14.87 14.93 15.00 14.75 14.93 +0.06 
พฤษภำคม 2562 14.88 14.96 14.99 14.76 14.94 +0.06 
กรกฎำคม 2562 14.90 15.03 15.03 14.84 14.96 +0.06 
ตุลำคม 2562 15.12 15.21 15.24 15.17 15.17 +0.05 
มีนำคม 2563 15.53 15.60 15.63 15.58 15.57 +0.04 
พฤษภำคม 2563 15.46 15.52 15.52 15.52 15.51 +0.05 
กรกฎำคม 2563 15.42 15.49 15.49 15.49 15.46 +0.04 
ตุลำคม 2563 15.56    15.60 +0.04 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 232,449 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

878,258 ล็อต 
 

 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 354.70 355.70 358.00 353.80 356.10 +1.40 
พฤษภำคม 2561 358.50 359.40 362.00 358.00 361.00 +2.50 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 361.20 362.90 364.30 359.50 362.50 +1.30 
ตุลำคม 2561 365.90 367.70 368.70 363.70 367.10 +1.20 
ธนัวำคม 2561 372.60 374.30 374.30 370.10 373.50 +0.90 
มีนำคม 2562 380.00 381.30 381.30 377.30 380.30 +0.30 
พฤษภำคม 2562 386.30 387.30 387.30 386.20 386.20 -0.10 
สิงหำคม 2562 392.10 0.00 392.00 392.00 392.00 -0.10 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.04-0.13  
เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจำกนกัลงทุนเขำ้ซ้ือคืนก่อนสัญญำเดือนมีนำคมจะ
ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยในช่วงส้ินเดือนน้ี โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ส่วนหน่ึงอำจเกิดจำกควำมคำดหวงั
เก่ียวกบักำรส่งมอบน ้ำตำลทรำยดิบลดลงท่ำมกลำงกำรปรับลดลงของอุปทำนจำกประเทศผูผ้ลิตชั้นน ำอยำ่ง
บรำซิล และกำรเพิ่มกำรไหลเวยีนน ้ำตำลของอเมริกำกลำงสู่จีน ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ
ส่งมอบเดือนมีนำคม 2561 เพิ่มข้ึน 9 เซนต ์หรือ 0.15% มำปิดตลำดท่ี 59.29 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 59.10-60.83 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 
2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.06 เซนต ์หรือ 0.44% ท่ีระดบั 13.73 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.60-
13.84 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.06 เซนต ์  หรือ 0.44%  
ท่ีระดบั 13.61 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.43-13.70 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่ม
สูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.04-0.06 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 232,449 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด 
(Open Interest)  ณ วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561  ลดลง 40,023 ล็อต 
เหลือ 229,635 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 11,659 ล็อต เหลือ 878,258 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 
ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 1.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.39% ท่ีระดบั 356.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูร่ะหวำ่ง 353.80-358.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำด
เพิ่มสูงขิ้น 2.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.70% ท่ีระดบั 361.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 358.00-362.00  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

วนัท่ี  12 กุมภำพนัธ์  2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 28 มกรำคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 10,308,135 10,405,013 -0.93 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 876,889 906,106 -3.22 
โมลำส (ตนั) 405,830 392,964 +3.27 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.51 8.71 -2.31 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.94 3.78 +4.24 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 



www.sugarzone.in.th 

 

3 

 วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2561 มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 

(พฤศจิกำยน-ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2561  ได ้125,327 ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 

126,236 ตนั ในสัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 122,618 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมำณ 

น ้ำตำลในปีน้ีมีจ  ำนวน 1,405,475 ตนั เพิ่มข้ึน 1.15% จำก 1,389,431 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 112.36 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.69% จำก 114.29 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 

11.68 ตนั/    แฮคแต ลดลง 1.39% จำก 11.84 ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2561 Unica  รำยงำนผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-ใตข้อง

บรำซิล ปี 2560/2561  (เมษำยน-มีนำคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กุมภำพนัธ์ 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 407 589 -30.90 583,964 593,822 -1.66 
ผลผลิตน ้ำตำล  (1,000 ตนั) 4 11 -63.64 35,831 35,256 +1.63 
ผลผลิตเอทำนอล (ลำ้นลิตร) 67 45 +48.89 

898 

25,333 25,028 +1.22 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 118.55 103.71 +14.31 137.30 133.77 +2.64 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล 

(%) 

9.60 19.50 -50.77 46.90 46.58 +0.69 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล 

(%)  

90.40 80.50 +12.30 53.10 53.42 -0.60 
 

 วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2561 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่ยเูครน

ส่งออกน ้ำตำลในเดือนมกรำคม 2561  จ  ำนวน 76,360 ตนั เพิ่มข้ึน 17.2%  จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

โดยส่งออกไปยงัตุรกี 22,930 ตนั อุซเบกิสถำน 15,330 ตนั และลิเบีย 13,840 ตนั รวมในช่วง 5 เดือนแรกของ  

ปี 2560/2561 (กนัยำยน-สิงหำคม) ส่งออกจ ำนวน 250,060 ตนั  ลดลงจำก 409,700 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนั

ของปีก่อน และ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2561 ยเูครนผลิตน ้ำตำลได ้2.06 ลำ้นตนั  จำกปริมำณบ้ีท 14.32 ลำ้นตนั   

 วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ในปี 

2560/2561  เพียง ณ วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2561 รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้6,412,600 ตนั เพิ่มข้ึน 6.3%   จำก

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีบ้ีทท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิต 45,750,000 ตนั  ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 

อตัรำกำรหีบสกดั 14.02% เพิ่มข้ึนจำก 13.19% ในปีก่อน   ขณะท่ีมีโรงงำนน ้ำตำล 7 โรงงำน จำก 75 โรงงำนท่ี

ยงัคงด ำเนินกำรผลิต เพิ่มข้ึนจำก 7 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   และในขณะดียวกนักรมศุลกำกร 
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ของรัสเซียรำยงำนวำ่ในปี 2560 รัสเซียน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบลดลงเหลือ 14,400 ตนั จำก 259,500 ตนั ในปี

ก่อน และน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำวลดลงเหลือ 246,300 ตนั จำก 269,900 ตนั 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

                                                                                                 13 กุมภาพนัธ์  2561 

 

 


