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15 เมษายน  2562 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.77 12.74 12.79 12.64 12.66 -0.11 
กรกฎำคม 2562 12.92 12.88 12.96 12.76 12.79 -0.13 
ตุลำคม 2562 13.23 13.17 13.26 13.09 13.11 -0.12 
มีนำคม 2563 14.08 14.00 14.09 13.94 13.98 -0.10 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.18 14.16 14.17 14.04 14.11 -0.07 
กรกฎำคม 2563 14.27 14.24 14.24 14.17 14.20 -0.07 
ตุลำคม 2563 14.43    14.37 -0.06 
มีนำคม 2564 14.99    14.92 -0.07 
พฤษภำคม 2564 14.98    14.91 -0.07 
กรกฎำคม 2564 14.97    14.90 -0.07 
ตุลำคม 2564 15.11    15.04 -0.07 
มีนำคม 2565 15.42    15.35 -0.07 

 

                 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

225,834 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

891,517 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 329.60 330.20 331.20 327.90 329.80 +0.20 
สิงหำคม 2562 337.30 337.20 340.00 336.10 336.90 -0.40 
ตุลำคม 2562 344.90 343.90 346.50 342.20 342.70 -2.20 
ธนัวำคม 2562 356.60 355.20 357.00 353.50 354.00 -2.60 
มีนำคม 2563 369.00 367.90 369.00 365.50 366.00 -3.00 
พฤษภำคม 2563 378.00 375.50 375.60 374.10 374.60 -3.40 
สิงหำคม 2563 385.00 383.00 383.00 381.40 381.90 -3.10 
ตุลำคม 2563 389.30 0.00 386.90 386.90 386.90 -2.40 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง  0.02-0.08 

เซนต ์ ตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือน  ตำมรำคำน ้ำมนัดิบท่ีปรับตวัลดลง ประกอบกบัรำยงำนกำรขำยของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก ำไรต่ำงๆ ท่ีเพิ่มข้ึน ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อตลำดน ้ำตำล แต่ตลำดก็ไดรั้บแรงหนุนอยู่

บำ้งจำกเงินเรียลของบรำซิล เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่ำข้ึน รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ

ส่งมอบเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.49 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.77% ท่ีระดบั 63.40 เหรียญสหรัฐฯ/

บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 63.03-63.84 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำ

เดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.11 เซนต ์หรือ 0.86% ท่ีระดบั 12.66 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.64-12.79 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.13 เซนต ์  หรือ 

1.01% ท่ีระดบั 12.79 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.76-12.96 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด

ตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.06-0.12 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 225,834 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด 

(Open Interest) ณ วนัท่ี 12 เมษำยน 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 15,970 ล็อต เหลือ 

145,473 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 2,225 ล็อต เหลือ  891,517 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำว

ลอนดอนส่วนใหญ่ปิดตลำดดว้ยรำคำลดลงจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.06% ท่ีระดบั 329.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 327.90-331.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำด

ลดลง 0.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.12% ท่ีระดบั 336.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 336.10-340.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 15 เมษำยน  2562  Rosemarie Gumera ผูจ้ดักำรฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน ส ำนกังำนน ้ำตำลของ

ฟิลิปปินส์ คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของฟิลิปปินส์ ในปี 2561/2562 (กนัยำยน/สิงหำคม)  จะมีจ ำนวน 2.2 ลำ้นตนั 

เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีทำงรัฐบำลก ำหนด แมว้ำ่จะเกิดปัญหำควำมแหง้แลง้ แต่คำดวำ่จะกระทบต่อผลผลิตในปี

กำรผลิตหนำ้ อน่ึง ก่อนหนำ้น้ีคำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะลดลงเหลือ 2.08 ลำ้นตนั เพรำะปัญหำดำ้นคุณภำพออ้ย

และพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยท่ีลดลง 

 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 15 เมษำยน  2562 สหภำพยโุรปอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลจำกประเทศต่ำง ๆ ตำมขอ้ตกลง EPA/ 

EBA ประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  2562 จ ำนวน 2,085 ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 3,088 ตนั ในสัปดำห์ก่อน

หนำ้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) อนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลทั้งส้ินจ ำนวน 439,504 ตนั  เพิ่มข้ึน

จำก 282,179 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้จำก สวำซิแลนด ์ (166,920 ตนั) ฟิจิ (69,079 ตนั)  

เบลิซ  (66,710 ตนั) และมอริเชียส (62,147 ตนั) 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

17 เมษายน  2562 

 


