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14  กุมภาพนัธ์  2562  

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) มีนำคม 2562 12.75 12.77 12.80 12.52 12.61 -0.14 
พฤษภำค

ม 

2562 12.58 12.62 12.64 12.34 12.42 -0.16 
กรกฎำคม 2562 12.74 12.76 12.80 12.54 12.60 -0.14 
ตุลำคม 2562 13.12 13.14 13.17 12.95 12.99 -0.13 
มีนำคม 2563 13.88 13.94 14.02 13.74 13.77 -0.11 
พฤษภำค

ม                                                                                                

พฤษภำค

ม 

2563 13.94 14.00 14.00 13.83 13.86 -0.08 
กรกฎำคม 2563 13.99 14.02 14.02 13.90 13.91 -0.08 
ตุลำคม 2563 14.14 14.13 14.14 14.07 14.07 -0.07 
มีนำคม 2564 14.59 14.57 14.58 14.51 14.50 -0.09 
พฤษภำค

ม 

2564 14.55 14.53 14.53 14.51 14.46 -0.09 
กรกฎำคม 2564 14.55 14.53 14.53 14.51 14.45 -0.10 
ตุลำคม 2564 14.65 14.64 14.64 14.64 14.55 -0.10 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

231,231 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

895,968 ล็อต 
                 

               

 

 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 344.30 345.10 346.40 340.60 341.80 -2.50 
สิงหำคม 2562 349.30 349.70 351.40 346.30 346.90 -2.40 
ตุลำคม 2562 354.30 355.40 356.20 351.50 351.90 -2.40 
ธนัวำคม 2562 361.40 362.40 363.10 358.50 358.80 -2.60 
มีนำคม 2563 368.70 369.60 369.90 365.70 366.10 -2.60 
พฤษภำคม 2563 373.70 374.30 374.40 371.00 371.50 -2.20 
สิงหำคม 2563 377.20 375.20 375.30 374.90 374.90 -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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อนในช่วง  

0.01-0.06 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง โดยรำคำน ้ำตำลอยูใ่นระดบัต ่ำสุดในรอบ 5 สัปดำห์หลงัจำกท่ี

อินเดียปรับข้ึนรำคำขำยน ้ำตำลขั้นต ่ำ 6.9% ต ่ำกวำ่ท่ีคำดกำรณ์ไวว้ำ่จะเพิ่มข้ึน 10% รำคำน ้ำตำลขั้นต ่ำท่ีสูงข้ึน

อำจกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตน ้ำตำลของอินเดียขำยน ้ำตำลไดม้ำกข้ึนในตลำดภำยในประเทศ และอำจส่งออกน ้ำตำล

ลดลง นอกจำกน้ีค่ำเงินเรียลของบรำซิลท่ีระดบัต ่ำสุดในรอบ 3 สัปดำห์เม่ือเทียบกบัดอลลำร์ส่งผลกระทบต่อ

รำคำน ้ำตำลเน่ืองจำกค่ำเงินเรียลท่ีลดลงนั้นกระตุน้กำรส่งออกของผูผ้ลิตน ้ำตำลของบรำซิล ดำ้นรำคำ

น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สญัญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.51 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.95% 

ท่ีระดบั 54.41 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 53.08-54.68 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำล

ทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.14 เซนต ์ หรือ 1.10% ท่ีระดบั 12.61 

เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.52-12.80 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 

2562 ปิดตลำดลดลง 0.16 เซนต ์ หรือ 1.27% ท่ีระดบั 12.42 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 

12.34-12.64 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.07-0.14 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมี

จ ำนวน 231,231 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2562 ของน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนมีนำคม  2562 ลดลง 26,949 ล็อต เหลือ 155,433 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง  8,633 ล็อต 

เหลือ 895,968 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำว

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 2.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.73% ท่ีระดบั 341.80 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 340.60-346.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

เดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 2.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.69% ท่ีระดบั 346.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 346.30-351.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 ส้ินสุดระยะเวลำในกำร

ซ้ือขำยลงเม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2562 ปรำกฎวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเป็นจ ำนวน 1,566 ล็อต หรือ

ประมำณ 78,300 เมตริกตนั โดยผูรั้บมอบน ้ำตำลไดแ้ก่ บริษทั Wilmar ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั E D & F 

Man (1,020 ล็อต) บริษทั Alvean (338 ล็อต) และบริษทั Sucden (208 ล็อต)  ซ่ึงเป็นน ้ำตำลจำกเมก็ซิโก   

(4,000) เมตริกตนั กวัเตมำลำ (16,900 เมตริกตนั) และอินเดีย (57,400 เมตริกตนั) 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 กระทรวงเกษตรบรำซิล รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลทำงภำคเหนือ/ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (NNE)  ของบรำซิลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 เพียง ณ วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 วำ่   มี

จ  ำนวน 2,292,510 ตนั เพิ่มข้ึน 1.8% จำก 2,252,883 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยปริมำณออ้ยเขำ้

หีบมีจ ำนวน 43.512 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 9.5% จำก 39.725 ลำ้นตนั ปริมำณกำรผลิตเอทำนอลเพิ่มข้ึน 26.7% เป็น 

2.002 พนัลำ้นลิตร จำก 1.581 พนัลำ้นลิตร ส ำหรับในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ทำงภำคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 44.605 ลำ้นตนั  ผลิตน ้ำตำลได ้2.541 ลำ้นตนั    และผลิตเอ

ทำนอลได ้1.758 พนัลำ้นลิตร 

 วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 นำย Emilio Bernardino L. Yulo ตวัแทนชำวไร่ออ้ยในคณะกรรมกำร 

SRA กล่ำววำ่ SRA จะลดกำรคำดกำรณ์ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลของฟิลิปปินส์ในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ลง

เหลือ 2.079 ลำ้นตนั จำก 2.225 ลำ้นตนั ในประมำณกำรครำวก่อน เน่ืองจำกประสบปัญหำทำงดำ้นสภำพ

อำกำศ ในขณะเดียวกนันำย Roland B. Beltran ตวัแทนของโรงงำนน ้ำตำลในคณะกรรมกำร SRA กล่ำววำ่กำร

ผลิตน ้ำตำลลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ และอุตสำหกรรมก ำลงัฟ้ืนตวัหลงัจำกไดรั้บ

ผลกระทบจำกกำรน ำเขำ้น ้ำเช่ือมจำกขำ้วโพด (HFCS)  เขำบอกวำ่พื้นท่ีเพำะปลูกจ ำนวนลดลงจำกหลำย

สำเหตุดว้ยกนั หน่ึงในนั้นคือกำรแข่งขนักบัสวนกลว้ยท่ีดีข้ึนเม่ือ 5-6 ปีท่ีผำ่นมำ และยงักล่ำววำ่ขอ้เสนอของ 

นำย Benjamin E. Diokno’s รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงงบประมำณ ท่ีใหเ้ปิดเสรีน ้ำตำลน ำเขำ้ จะท ำใหก้ำรผลิต

น ้ำตำลของฟิลิปปินส์ลดลง 

วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 มีรำยงำนข่ำววำ่  รัฐบำลอินเดียอำจจะปรับเพิ่มรำคำขำยน ้ำตำลขั้นต ่ำ ณ 

หนำ้โรงงำน เป็น 32 รูปี (0.45 ดอลลำร์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัมจำก 29 รูปีในปัจจุบนั โดยรัฐบำลอำจประกำศ

เพิ่มข้ึนภำยในวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์น้ี กำรเพิ่มข้ึนของรำคำท่ีควบคุมโดยรัฐอำจท ำใหโ้รงงำนขำยน ้ำตำลใน

ตลำดภำยในประเทศมำกข้ึน และอำจลดกำรส่งออกลง นอกจำกน้ียงัจะช่วยโรงงำนน ้ำตำลในกำรจ่ำยเงินค่ำ

ออ้ย ซ่ึงคำ้งอยูถึ่งประมำณ 2 แสนลำ้นรูปี ณ วนัท่ี 31 มกรำคม ตำมขอ้มูลของสมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย 

(ISMA) อน่ึง ISMA ไดข้อใหรั้ฐบำลเพิ่มรำคำขำยขั้นต ่ำเป็น 35-36 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม แต่กำรเคล่ือนไหว

ดงักล่ำวค่อนขำ้งไม่น่ำเป็นไปไดเ้น่ืองจำกจะมีกำรเลือกตั้งในเร็วๆน้ี 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

15 กุมภาพนัธ์  2562 
 


