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Daily Market Report 

 

 

16 มกราคม 2561  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 14.18 14.10 14.11 13.57 13.59 -0.59 
พฤษภำคม 2561 14.32 14.25 14.25 13.75 13.77 -0.55 
กรกฎำคม 2561 14.45 14.38 14.38 13.96 14.00 -0.45 
ตุลำคม 2561 14.73 14.69 14.69 14.26 14.32 -0.41 
มีนำคม 2562 15.31 15.25 15.25 14.85 14.91 -0.40 
พฤษภำคม 2562 15.31 15.12 15.12 14.87 14.90 -0.41 
กรกฎำคม 2562 15.29 15.11 15.11 14.85 14.88 -0.41 
ตุลำคม 2562 15.43 15.26 15.26 15.05 15.05 -0.38 
มีนำคม 2563 15.75 15.59 15.59 15.52 15.41 -0.34 
พฤษภำคม 2563 15.64 15.52 15.52 15.52 15.34 -0.30 
กรกฎำคม 2563 15.58 15.49 15.49 15.49 15.29 -0.29 
ตุลำคม 2563 15.74    15.47 -0.27 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 207,784 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

801,384 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 371.40 371.50 372.00 362.60 363.40 -8.00 
พฤษภำคม 2561 373.60 373.50 374.30 364.70 365.90 -7.70 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 377.00 377.30 377.60 369.00 370.20 -6.80 
ตุลำคม 2561 378.60 377.20 379.20 372.40 373.80 -4.80 
ธนัวำคม 2561 382.50 382.60 382.60 378.50 378.90 -3.60 
มีนำคม 2562 387.10 387.50 387.50 384.10 384.30 -2.80 
พฤษภำคม 2562 392.40 392.40 392.40 389.70 389.70 -2.70 
สิงหำคม 2562 397.90 397.00 397.20 395.30 395.30 -2.60 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.04-0.19  
เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัลดลง หลงัจำกแตะระดบัต ่ำสุดนบัตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนกนัยำยนท่ี 13.57 
เซนต/์ปอนด์ ควำมเคล่ือนไหวดงักล่ำวกดใหร้ำคำน ้ำตำลสัญญำส่งมอบเดือนมีนำคมต ่ำกวำ่งวดส่งมอบเดือน
พฤษภำคมถึง 0.19 เซนต ์ ซ่ึงมำกท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนกนัยำยน จำกแรงกดดนัของควำมคำดหมำยเก่ียวกบัภำวะ
อุปทำนลน้ตลำดโลกและในขณะท่ีเงินเรียลของบรำซิลอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัดอลลำร์ ดีลเลอร์ระบุวำ่ ปริมำณ
น ้ำตำลลน้ตลำดในปี 2560/2561 ไดรั้บแรงกดดนัเพิ่มจำกผลผลิตมำกเป็นประวติักำรณ์ของผูส่้งออกน ้ำตำลหลกั
อยำ่งไทย นอกจำกนั้น นำยไมเคิล แมคโดกลัล ์ รองประธำนอำวโุสฝ่ำยขำยของบริษทั ED&F Man Capital 
Markets ระบุวำ่ “ฝนท่ีตกตลอดสุดสัปดำห์ท่ีผำ่นมำในบรำซิล ยงัคงท ำใหดิ้นชุ่มช้ืนมำกข้ึน และลดควำมกงัวลวำ่
ปรำกฎกำรณ์ลำนีญำจะกระทบต่อพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยของบรำซิล และอิทธิผลดำ้นลบอีกหน่ึงประกำรคือ นำย 
บลำโร มำกกี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรบรำซิลเสนอแผนยกเลิกภำษีน ำเขำ้เอทำนอล” ขณะท่ีบริษทั Petrobras 
ของบรำซิลไดป้ระกำศลดรำคำน ้ำมนัเบนซินและรำคำน ้ำมนัดีเซล 0.6% และ 0.4% ตำมล ำดบั ดำ้นรำคำ
น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 ลดลง 57 เซนต ์ หรือ 0.89% มำปิดตลำด
ท่ี 63.73 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำก เคล่ือนตวัในช่วง 63.39-64.89 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.59 เซนต ์ หรือ 4.16% ท่ีระดบั 13.59 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.57-14.11 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำด
ลดลง 0.55 เซนต ์ หรือ 3.84%  ท่ีระดบั 13.77 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.75-14.25 เซนต ์ส ำหรับ
เดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.27-0.45 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 207,784 ล็อต น ้ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 12 มกรำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 เพิ่มข้ึน 
7,983 ล็อต เป็น 361,442 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 21,736 ล็อต เป็น 801,384 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำด
ลดลง 8.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.15% ท่ีระดบั 363.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
362.60-372.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 7.70 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2.06% ท่ีระดบั 365.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 364.70-374.30 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี 16  มกรำคม 2561   กระทรวงเกษตรของบรำซิลรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 เพียง  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 โรงงำนน ้ำตำลในทำงภำคเหนือ/ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของบรำซิล ผลิตน ้ำตำลได ้

1,862,468 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 2,397,799 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โรงงำนทำงภำคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนกำรหีบออ้ยประมำณ  10% ของประเทศ โดยถึงขณะน้ีมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน   

33.810 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 36.505 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 1.364 พนัลำ้นลิตร  เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจำก 1.333 พนัลำ้นลิตรในปีก่อน  โดยในปี 2559/2560  ทำงภำคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลผลิต

ออ้ยจ ำนวน 44.704 ลำ้นตนั  ผลผลิตน ้ำตำลมีจ ำนวน 3.107 ลำ้นตนั  และผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 1.603 

พนัลำ้นลิตร 

 วนัท่ี 16 มกรำคม 2561  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียง      ณ 

วนัท่ี 15 มกรำคม 2561  ยูเครนผลิตน ้ำตำลได ้2.034 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีท 14.17 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดั 

14.35%  มีโรงงำนน ้ำตำล 4 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต และผลผลิตน ้ำตำลยงัคงเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ในปีน้ีมี

โรงงำนน ้ำตำลจ ำนวน 46 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต มำกกวำ่ปีก่อน 4 โรงงำน เม่ือปีท่ีแลว้ในช่วงน้ีไดส้ิ้นสุดกำร

ผลิตแลว้ โดยผลิตน ้ำตำลไดท้ั้งส้ิน 2.008 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีท 13.66 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดั 14.70% 

 วนัท่ี 16 มกรำคม 2561  มีรำยงำนวำ่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง    ณ 

วนัท่ี 7 มกรำคม 2561  เอลซลัวำดอร์ผลิตน ้ำตำลได ้39,086 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจำก 37,194 ตนั ในสัปดำห์

ก่อน และเทียบกบั 39,538 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปีน้ีมีจ  ำนวน 274,171 ตนั 

เพิ่มข้ึนจำก 256,766 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 11.04% ไม่เปล่ียนแปลงจำกปี

ก่อน 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

                                                                                                                                                    17 มกราคม 2561 

 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 


