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Daily Market Report 

  

 

16 พฤศจิกายน 2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 15.09 15.09 15.28 14.94 15.26 +0.17 
พฤษภำคม 2561 15.09 15.10 15.23 14.96 15.22 +0.13 
กรกฎำคม 2561 15.09 15.10 15.21 14.98 15.20 +0.11 
ตุลำคม 2561 15.26 15.24 15.36 15.17 15.36 +0.10 
มีนำคม 2562 15.70 15.66 15.78 15.62 15.78 +0.08 
พฤษภำคม 2562 15.64 15.61 15.71 15.57 15.71 +0.07 
กรกฎำคม 2562 15.59 15.55 15.63 15.52 15.63 +0.04 
ตุลำคม 2562 15.68 15.63 15.72 15.62 15.72 +0.04 
มีนำคม 2563 15.95 15.89 15.99 15.88 15.98 +0.03 
พฤษภำคม 2563 15.83 15.74 15.82 15.71 15.82 -0.01 
กรกฎำคม 2563 15.79 15.69 15.69 15.69 15.77 -0.02 
ตุลำคม 2563 15.83 15.70 15.70 15.70 15.81 -0.02 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 81,070 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

708,078 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 390.80 390.20 394.20 388.10 393.90 +3.10 
พฤษภำคม 2561 395.40 394.80 398.40 392.70 398.20 +2.80 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 399.60 399.00 402.80 397.60 402.80 +3.20 
ตุลำคม 2561 401.00 400.30 404.30 399.80 404.30 +3.30 
ธนัวำคม 2561 406.90 0.00 410.40 410.40 410.40 +3.50 
มีนำคม 2562 411.40 0.00 414.90 414.90 414.90 +3.50 
พฤษภำคม 2562 415.10 0.00 418.60 418.60 418.60 +3.50 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.13 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 เดือน

คร่ึง โดยไดแ้รงหนุนจำกค ำสั่งซ้ือคืนของกลุ่มกองทุนหลงัรำคำพุง่ทะลุแนวตำ้นทำงเทคนิค  ดำ้นรำคำ

น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนธนัวำคม 2560 ร่วงลง 19 เซนต ์ หรือ 0.34% มำปิดตลำด

ท่ี 55.14 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 54.93-55.62 เหรียญสหรัฐฯ โดยรำคำน ้ำมนัดิบปิด

ตลำดในแดนลบเป็นวนัท่ี 4 ติดต่อกนั  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิด

ตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.17 เซนต ์ หรือ 1.13%  ท่ีระดบั 15.26 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.94-15.28 

เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.13 เซนต ์หรือ 0.86% ท่ีระดบั 

15.22 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.96-15.23 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและ

ลดลงในช่วง 0.01-0.11 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 81,070 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 

Interest) ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 3,059 ล็อต เหลือ 

395,289 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 194 ล็อต เหลือ 708,078 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำด

ลอนดอนเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.10 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.79% ท่ีระดบั 393.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 388.10-394.20 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 2.80 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.71% ท่ีระดบั 398.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 392.70-398.40 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั 

  

 

 น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2560 ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยลงเม่ือ

วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560  ปรำกฏวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเป็นจ ำนวน 1,444 ล็อต  หรือประมำณ  

73,355 เมตริกตนั โดยบริษทั E D & F Man  เป็นผูรั้บมอบน ้ำตำลจ ำนวน 836 ล็อต และบริษทั Sucden จ ำนวน 

618 ล็อต โดยบริษทั Tereos และบริษทั   Cevita เป็นผูส่้งมอบ เป็นน ้ำตำลจำกกวัเตมำลำ บรำซิล และฝร่ังเศส 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2560 สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลของจีน (CSA) คำดกำรณ์ผลผลิตน ้ ำตำลทรำยขำวในปี 

2560/2561 วำ่จะเพิ่มข้ึน 9.8% สูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ีระดบั 10.2 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 9.288 ลำ้นตนั ในปีก่อน

ภำยใตพ้ื้นท่ีเพำะปลูก 21.26 ลำ้น mu (1.417 ลำ้นแฮคแต)  โดยเป็นผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยจ ำนวน 9.07 ลำ้นตนั 

เพิ่มข้ึน 10.1% จำก 8.241 ลำ้นตนั ในปีก่อน  เป็นน ้ำตำลจำกบ้ีทจ ำนวน 1.13 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 1.047 ลำ้นตนั  

มีมณฑลกวำงสีเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่สุดคำดวำ่จะผลิตน ้ำตำลได ้5.90 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 5.295 ลำ้นตนั ในปี 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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ก่อน  มณฑลยนูำนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอนัดบัสองจะผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น  1.94 ลำ้นตนั  จำก  1.878  ลำ้นตนั  ในปี

ก่อน และมณฑลกวำงตุง้ผูผ้ลิตอนัดบัสำมจะผลิตน ้ำตำลได ้ 900,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 771,800 ตนั   ส ำหรับ

มองโกเลียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทรำยใหญ่ของจีน ในฤดูกำรผลิตใหม่จะผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้500,000 ตนั  

เพี่มข้ึนจำก 463,300 ตนั ในปีก่อน   มณฑลซินเจียงคำดวำ่จะผลผลิตน ้ำตำลได ้ 790,000 ตนั  แทบไม่

เปล่ียนแปลงเม่ือเทีบบกบั 487,400 ตนั ในปีก่อน       

 

รำยกำร 
พื้นท่ีเพำะปลูก 

(1,000 mu) 

ผลผลิตปี 2560/2561 (1,000 ตนั) 

 ออ้ย/บ้ีท ผลผลิตน ้ำตำล 
       ออ้ย 18,470 76,780 9,070 
       บ้ีท 2,790 9,590 1,130 

รวม 21,260 86,370 10,200 
 

วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2560  สมำคมอุตสำหกรรมน ้ำตำลเยอรมนี (WVZ) กำรคำดกำรณ์ผลผลิตน ้ำตำล

ในฤดูกำรผลิต 2560/2561  ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รำยกำร คำดกำรณ์คร้ังท่ี 3    
30 ตุลำคม  2560    

คำดกำรณ์คร้ังท่ี 2   
15 กนัยำยน 2560    

คำดกำรณ์คร้ังท่ี 1 
15 สิงหำคม  

2560  พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีท (เฮคแต) 385,848 385,544 384,922 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 83.3 83.7 81.8 
บ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต (ตนั) 32,138,095 32,259,327 31,487,313 
เปอร์เซนตน์ ้ำตำล 17.77 17.84 17.78 
ผลผลิตน ้ำตำล (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) 5,119,077 5,122,854 4,980,571 

 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561  

เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 368 743 -50.47 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 35,268 69,027 -48.91 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 2,240 5,688 -60.62 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 6.35 8.24 -22.94 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 6.09 7.65 -20.39 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 95.90 92.86 +3.27 

  

            วนัท่ี  16 พฤศจิกำยน 2560 มีรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

โรงงำนน ้ำตำลในทำงภำคเหนือ/ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของบรำซิล ผลิตน ้ำตำลได ้ 741,022 ตนั (tel quel) 

ลดลงจำก 1,140,901 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โรงงำนทำงภำคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วน

กำรหีบออ้ยประมำณ 10% ของประเทศ  โดยถึงขณะน้ีมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 17.641 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 

20.676 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 812.9 ลำ้นลิตร  ลดลงจำก 838.6 ลำ้นลิตร ในปีก่อน  โดย

ในปี 2559/2560  ทำงภำคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตออ้ยจ ำนวน 44.704 ลำ้นตนั  ผลผลิตน ้ำตำลมี

จ ำนวน 3.107 ลำ้นตนั  และผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 1.603 พนัลำ้นลิตร 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 1,110,500 แฮคแต หรือ 94.4% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจำก 1.0 ลำ้นแฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 47.8 ลำ้นตนั ลดลงจำก 47.9 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.08 ตนั /     แฮคแต ลดลง

จำก 46.06 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   

 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน  2560  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียงวนัท่ี 

14 พฤศจิกำยน 2560  ยเูครนผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้1.36 ลำ้นตนั  จำกปริมำณหวับ้ีท 9.64 ลำ้นตนั โดยมีโรงงำน 

41 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต จำกทั้งหมด 46 โรงงำนท่ีคำดวำ่จะท ำกำรผลิตในปีน้ี ผลิตน ้ำตำลทรำยขำวได ้1.266 

ลำ้นตนั  จำกปริมำณหวับ้ีท 8.63 ลำ้นตนั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2559 อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 14.1% ลดลง 

0.6% จำกปีก่อน และคำดวำ่จะยงัคงผลิตน ้ำตำลอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้ท่ีประมำณ 2 ลำ้นตนั  

 

 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

17 พฤศจิกายน 2560 
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