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 14 กนัยายน 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 11.68 11.64 11.68 11.00 11.16 -0.52 
มีนำคม 2562 12.45 12.43 12.45 11.85 12.02 -0.43 
พฤษภำคม 2562 12.56 12.53 12.58 12.03 12.19 -0.37 
กรกฎำคม 2562 12.61 12.60 12.64 12.13 12.29 -0.32 
ตุลำคม 2562 12.80 12.79 12.85 12.38 12.54 -0.26 
มีนำคม 2563 13.32 13.35 13.35 13.00 13.09 -0.23 
พฤษภำคม 2563 13.32 13.34 13.34 13.03 13.13 -0.19 
กรกฎำคม 2563 13.33 13.31 13.31 13.03 13.17 -0.16 
ตุลำคม 2563 13.49 13.45 13.45 13.17 13.31 -0.18 
มีนำคม 2564 13.81 13.55 13.69 13.55 13.64 -0.17 
พฤษภำคม 2564 13.78    13.61 -0.17 
กรกฎำคม 2564 13.85    13.68 -0.17 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 270,610 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

859,707 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2561 332.60 336.10 336.10 312.90 328.90 -3.70 
ธนัวำคม 2561 350.60 350.00 351.60 337.70 339.70 -10.90 
มีนำคม 2562 350.50 350.00 351.30 338.50 340.50 -10.00 
พฤษภำคม 2562 352.60 351.90 352.50 341.40 343.80 -8.80 
สิงหำคม 2562 354.50 354.00 354.50 344.30 346.40 -8.10 
ตุลำคม 2562 356.40 356.40 356.40 346.80 348.80 -7.60 
ธนัวำคม 2562 359.20 354.50 355.00 351.60 352.20 -7.00 
มีนำคม 2563 363.10 0.00 356.80 356.80 356.80 -6.30 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 
0.01-0.26 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยเทรดเดอร์ระบุวำ่ กำรปรับลดลงอยำ่งชดัเจน
ดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรขำยท ำก ำไรจำกกำรทะยำนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนของรอบกำรซ้ือขำยก่อนหนำ้
และระดบักำรซ้ือมำกเกินไปทำงเทคนิคบนดชันีก ำลงัสัมพทัธ์ (RSI) อีกปัจจยักดดนัรำคำคือกำรใกลค้รบ
ก ำหนดส่งมอบของสัญญำเดือนตุลำคม  พร้อมดว้ยสัญญำท่ียงัมีสถำนะคงคำ้งจ ำนวนมำก อยำ่งไรก็ตำม สัญญำ
ดงักล่ำวปรับข้ึนติดต่อกนัเป็นสัปดำห์ท่ี 4   และในดำ้นปัจจยัพื้นฐำน กำรเจรจำวำ่อินเดียอำจตกลงอุดหนุนกำร
ส่งออกเร็ว ๆ น้ีในขณะท่ีรับมือกบัอุปทำนลน้ตลำดหลงักำรผลิตเพิ่มข้ึนไดเ้พิ่มแรงกดดนั ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบ
ตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.40 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 0.58% ท่ีระดบั 
68.99  เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 67.94-69.91 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำด
นิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปรับตวัลดลง 0.52 เซนต ์ หรือ 4.45% ท่ีระดบั 11.16 เซนต ์ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.00-11.68 เซนต ์  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง  0.43 
เซนต ์หรือ 3.45%  ท่ีระดบั 12.02 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.85-12.45 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ 
ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.16-0.37 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 270,610 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน
ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 13 กนัยำยน 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ลดลง 28,749 ล็อต 
เหลือ 186,633 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 15,669 ล็อต เหลือ 859,707 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอน
ปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดลดลง 3.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 
1.11% ท่ีระดบั 328.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 312.90-336.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 10.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.11% ท่ีระดบั 
339.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 337.70-351.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

  
 วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 นำย Bambang ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเกษตร กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย 

รำยงำนวำ่ ในปี 2562 อินโดนีเซียมีเป้ำหมำยท่ีจะผลิตน ้ำตำลทรำยขำว 3.8 ลำ้นตนั โดยผลผลิตน ้ำตำลในปีน้ี

คำดวำ่จะมีจ ำนวน 2.2 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 2.1 ลำ้น ในปี 2560 

 

 

 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561  กระทรวงเกษตรเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 

เบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้8,830 แฮคแต หรือ 8.9% ของพื้นท่ีเพำะปลูก 99,600 แฮคแต ในปีน้ี 

เทียบกบั 7,590 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้364,100 ตนั 

เพิ่มข้ึนจำก 329,700 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.24 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 43.45 ตนั/แฮคแต ในปี

ก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลเพิ่มข้ึนมำอยูท่ี่ 16% เทียบกบั 15.2%  ในปีก่อน  และกระทรวงเกษตรคำดวำ่กำรเก็บเก่ียว

บ้ีทในปีน้ีจะไดเ้กินกวำ่ 5 ลำ้นตนั และรัฐบำลไดก้ ำหนดรำคำน ้ำตำลขำยปลีกต ่ำสุดไวท่ี้ 1.5 รูเบิลเบลำรุส (48.39 

รูเบิลรัสเซีย) ต่อกิโลกรัมเพื่อสนบัสนุนอุตสำหกรรมในประเทศ และสมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำล (Belsahar) รำยงำนวำ่

ผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมีจ ำนวน  19,700 ตนั ลดลงจำก  206,600 ตนั  ขณะน้ีโรงงำนน ้ำตำลทั้งหมด 4 โรงงำน

ก ำลงัด ำเนินกำรผลิต  โรงงำนน ้ำตำล Sugar Gorodeya และ Slutsk เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม ตำม

ดว้ย Skidelsky ในวนัท่ี 5 กนัยำยนและ Zhabika ในวนัท่ี 10 กนัยำยน 

 วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561  กระทรวงนโยบำยกำรเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 11 กนัยำยน 

2561 เกษตรกรยูเครนเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 6,000 แฮคแต หรือ 2% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

ลดลงจำก 11,000 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.6 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน

จำก 43.2 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 266,000 ตนั เทียบกบั 486,000 ตตัน ในปีก่อน และ

สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่พื้นท่ีเก็บเก่ียวในปีน้ีจะมีจ ำนวน 279,000 แฮค

แต และในปีน้ีเร่ิมตน้กำรผลิตเม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน ท่ีโรงงำนน ้ำตำล Tomashpol และจนถึงวนัท่ี 10 กนัยำยน 

ผลิตน ้ำตำลได ้20,000 ตนั  จำกปริมำณบ้ีท 186,000 ตนั มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 10 โรงงำน ในปีท่ีแลว้เก็บ

เก่ียวบ้ีทได ้ 14.491 ลำ้นตนั  จำกพื้นท่ีเก็บเก่ียว 311,000 แฮคแต โดยมีผลผลิตเฉล่ียเท่ำกบั 46.55 ตนั/แฮคแต  

ขณะเดียวกนันำยMarina Sidak, หวัหนำ้ฝ่ำยวเิครำะห์ของ Sucden (CIS) รำยงำนวำ่สตอ็คน ้ำตำลในส้ินปี 

2560/2561 มีจ ำนวน 500,000 ตนั ซ่ึงสูงกวำ่ 1.8 เท่ำ เม่ือส้ินปีก่อน และในปี 2560/2561 ผลผลิตเพิ่มข้ึนและกำร

ส่งออกลดลง กำรบริโภคภำยในประเทศมีประมำณ 1.3 ลำ้นตนั หรือนอ้ยกวำ่ปีก่อน 8%  กำรส่งออกน ้ำตำล ณ 

วนัท่ี 1 สิงหำคม มีจ ำนวน 562,000 ตนั หรือนอ้ยกวำ่ปีก่อน 23%  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

 วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561  มีรำยงำนวำ่ ในปี 2561/2562  พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยของรัฐ Uttar  Pradesh 

เพิ่มข้ึน 16%  เป็น 2.673 ลำ้นแฮคแต  จำก 2.30 ลำ้นแฮคแต ในปี 2560/2561  และ 2.05 ลำ้นแฮคแต ในสองปีท่ี

ผำ่นมำ  ผลผลิตออ้ยในปี 2561/2562 จะมีจ ำนวน 210 ลำ้นตนั จำก 180 ลำ้นตนั ในปี 2560/2561 เพิ่มข้ึนเกือบ 

17%  และผลผลิตน ้ำตำลในรัฐ Uttar Pradesh คำดวำ่จะมีจ ำนวน 13 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 12.03 ลำ้นตนั (มูลค่ำ

น ้ำตำลทรำยขำว) ในปี 2560/2561  ผลผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึน 8%  ในขณะท่ีผลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึน 17% โดยมีกำรใช้

ออ้ยไปผลิต  gur, khandsari และเอทำนอลดว้ย 
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 วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) ของมอริเชียส 

รำยงำนผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้ำตำลปีกำรผลิต 2561/2562  ณ วนัท่ี 1 กนัยำยน 2561  ดงัน้ี 

 

 

 
 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 1,403,449 1,413,734 -5.15 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 135,921 125,028 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้ำตำล (%) 11.23 10.40 -4.90 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 9.68 8.84 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.50 79.00 1.15 

ฝ่ำยตลำด 
 บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จ้ำกัด                                                                                              

17  กันยำยน  2561 
 


