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Daily Market Report 

 

 

14  ธันวาคม  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.75 12.75 12.78 12.58 12.65 -0.10 
พฤษภำคม 2562 12.81 12.81 12.87 12.66 12.75 -0.06 
กรกฎำคม 2562 12.90 12.94 12.96 12.77 12.86 -0.04 
ตุลำคม 2562 13.15 13.19 13.21 13.03 13.12 -0.03 
มีนำคม 2563 13.68 13.75 13.76 13.57 13.67 -0.01 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.68 13.68 13.74 13.66 13.67 -0.01 
กรกฎำคม 2563 13.64 13.67 13.71 13.66 13.65 +0.01 
ตุลำคม 2563 13.67 13.70 13.76 13.70 13.70 +0.03 
มีนำคม 2564 13.99 14.04 14.06 14.04 14.03 +0.04 
พฤษภำคม 2564 13.84 13.86 13.88 13.86 13.86 +0.02 
กรกฎำคม 2564 13.76    13.78 +0.02 
ตุลำคม 2564 13.81    13.83 +0.02 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 64,783 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

823,795 ล็อต 
                    

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 345.20 343.80 345.60 341.70 343.00 -2.20 
พฤษภำคม 2562 349.80 349.70 350.10 346.60 347.80 -2.00 
สิงหำคม 2562 355.20 354.80 354.80 352.60 353.10 -2.10 
ตุลำคม 2562 359.20 357.30 358.80 356.70 357.20 -2.00 
ธนัวำคม 2562 364.10 362.30 363.80 361.90 362.40 -1.70 
มีนำคม 2563 369.50 367.80 369.30 367.80 367.90 -1.60 
พฤษภำคม 2563 374.00 372.50 373.90 372.10 372.20 -1.80 
สิงหำคม 2563 378.80 0.00 377.00 377.00 377.00 -1.80 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนจำกวนั
ก่อนในช่วง 0.02-0.07  เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อน  จำกกำรถูกกดดนั
จำกค่ำเงินเรียลของบรำซิลท่ีร่วงลง ซ่ึงบรำซิลเป็นผูเ้พำะปลูกชั้นน ำ โดยเทรดเดอร์กล่ำววำ่ ผลกระทบโดยรวม
ของสภำพอำกำศแบบเอล นิญโญ อำจจะอยูใ่นวงจ ำกดั ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบ
เดือนมกรำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 1.38 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.62% ท่ีระดบั 51.20 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 
หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 50.84-52.95  เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน
มีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.10 เซนต ์ หรือ 0.78% ท่ีระดบั 12.65 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง
ระหวำ่ง 12.58-12.78 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.06 เซนต ์หรือ 
0.47% ท่ีระดบั 12.75 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.66-12.87 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงช่วง 0.01-0.04 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 64,783 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน
ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 13  ธนัวำคม  2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 4,240 
ล็อต เป็น 353,803 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,355 ล็อต เป็น 823,795 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำล
ลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 2.20 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.64% ท่ีระดบั 343.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 341.70-
345.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 2.00 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.57% ท่ีระดบั 347.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 346.60-350.10 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561  มีรำยงำนวำ่ ในปี 2561/2562 โรงงำนน ้ำตำลในอินเดียไดล้งนำมในขอ้ตกลง
เพื่อส่งออกน ้ำตำลประมำณ 1.2 ลำ้นตนั ซ่ึงเร่ิมฤดูกำรผลิตตั้งแต่เดือนตุลำคม โดยเกือบ 1 ใน 3 ของสัญญำ
เป็นน ้ำตำลทรำยขำว  จนถึงปัจจุบนัโรงงำนไดส่้งออกน ้ำตำลทรำยดิบประมำณ 200,000 ตนั ไปยงัประเทศต่ำง 
ๆ โดยน ้ำตำลของอินเดียไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยกบัโรงงำนน ้ำตำลรีไฟน์ Al Khaleej ในดูไบ และบริษทัผูค้ำ้ใน
ประเทศเพื่อนบำ้น เช่น บงัคลำเทศ และศรีลงักำ รวมถึงประเทศในแอฟริกำตะวนัออก เช่น โซมำเลีย อน่ึงใน
ปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียตั้งเป้ำกำรส่งออก 5 ลำ้นตนั  
 วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561  มีรำยงำนวำ่ในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) เพียง ณ วนัท่ี 13 ธนัวำคม  
รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้1,814,100 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 2,194,800 ตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 17,160,000 ตนั ลดลงจำก 21,879,600 ตนั 
เปอร์เซนตน์ ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น 10.57% จำก 10.03% ในปีก่อน และคำดวำ่มีโรงงำนจ ำนวน  
 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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116 โรงงำน จำก 121 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 115 โรงงำน จำก 119 โรงงำน ในปีก่อน อน่ึง ในปี 
2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้12,049,500 ตนั  จำกปริมำณออ้ย 111.19 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบ
สกดัน ้ำตำล 11.84%  ขณะท่ี ISMA  คำดวำ่ในปีน้ีจะผลิตน ้ำตำลได ้ 12.1 ลำ้นตนั แมว้ำ่พื้นท่ีเพำะปลูกจะ
เพิ่มข้ึนมำกก็ตำม 
 วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561  นำย Prakash Naiknavare กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสหพนัธ์โรงงำนน ้ำตำล 
สหกรณ์แห่งชำติของอินเดียรำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในปี 2562/2563 จะลดลงเหลือ 28-29 ลำ้น
ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) จำก 31.5-32.0 ลำ้นตนั ในปีน้ี  เน่ืองจำกประสบปัญหำภำวะภยัแลง้ใน 2 รัฐ ท่ี
ผลิตน ้ำตำลไดสู้งสุด และเขำช้ีใหเ้ห็นวำ่ชำวไร่ออ้ยจ ำนวนมำกไม่สำมำรถปลูกออ้ยไดใ้นรัฐ Maharashtra และ
รัฐ Karnataka เน่ืองจำกขำดแคลนน ้ำ ซ่ึงจะกระทบต่อผลผลิตในปีหนำ้ เน่ืองจำกออ้ยจะเก็บเก่ียวไดห้ลงัจำก
เพำะปลูก 10-16 เดือน รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลเป็นอนัดบั 2  และรัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลเป็นอนัดบั 3 
ของอินเดีย  และในฤดูกำรผลิตหนำ้รัฐ Maharashtra ผลผลิตน ้ำตำลจะลดลง 16.7% เหลือ 7.5 ลำ้นตนั ซ่ึงในปี
น้ีรัฐ Maharashtra ไดรั้บปริมำณน ้ำฝนประมำณ 23% ซ่ึงนอ้ยกวำ่ปกติ ในช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-
กนัยำยน ขณะท่ีในรัฐ Karnataka ปริมำณน ้ำฝนจะอยูท่ี่ 29%  
 วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561  กระทรวงเกษตรของบรำซิลรำยงำนวำ่ ในปี 2561/2562 เพียง ณ วนัท่ี 1 
ธนัวำคม โรงงำนน ้ำตำลในภำคเหนือ / ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (NNE) ผลิตน ้ำตำลได ้1,499,950 ตนั เพิ่มข้ึน 
14.6% จำก 1,308,743 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  อน่ึง โรงงำนน ้ำตำลในภูมิภำคน้ีมีปริมำณออ้ย
ประมำณ 10%  ของปริมำณออ้ยทั้งประเทศ  และถึงขณะน้ีปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 30.767 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 
17.3%  จำก 26.222 ลำ้นตนั ในปีก่อน ผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 1.476 พนัลำ้นลิตร เพิ่มข้ึน  34.6% จำก 
1.097 พนัลำ้นลิตรในปีก่อน  ขณะท่ีผลผลิตน ้ำตำลของ NNE ในปี 2560/2561 มีจ ำนวน 2.541 ลำ้นตนั และ
ผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 1.758 พนัลำ้นลิตร  จำกปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 44.605 ลำ้นตนั  
 วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียง        ณ 
วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 บ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตมีจ ำนวน 11.81 ลำ้นตนั  ผลิตน ้ำตำลได ้1,597,500 ตนั  
ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แต่ F O Licht มีรำยงำนวำ่ผลผลิตน ้ำตำลมีจ ำนวน 1.83 
ลำ้นตนั  จำกปริมำณบ้ีท 12.83 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 13.53% ลดลงจำก 14.26% ในปีก่อน และ 
Ukrtsukor คำดวำ่ในปี 2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้ำตำลได ้ 1.75 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 2.14 ลำ้นตนั ในปี 
2560/2561  

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

17  ธันวาคม 2561 
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