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 18  มกราคม  2560 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 
 

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

มีนำคม 2560 20.73 20.75 21.00 20.55 20.98 +0.25 
พฤษภำคม 2560 20.55 20.55 20.82 20.38 20.80 +0.25 
กรกฎำคม 2560 20.20 20.16 20.38 20.05 20.36 +0.16 
ตุลำคม 2560 19.89 19.89 19.97 19.77 19.96 +0.07 
มีนำคม 2561 19.72 19.66 19.75 19.59 19.73 +0.01 
พฤษภำคม 2561 19.07 19.00 19.07 18.95 19.06 -0.01 
กรกฎำคม 2561 18.44 18.34 18.45 18.32 18.43 -0.01 
ตุลำคม 2561 17.95 17.91 17.98 17.85 17.97 +0.02 
มีนำคม 2562 17.58 17.50 17.62 17.50 17.61 +0.03 
พฤษภำคม 2562 16.99 17.01 17.01 17.01 17.03 +0.04 
กรกฎำคม 2562 16.60    16.65 +0.05 
ตุลำคม 2562 16.57    16.62 +0.05 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 106,043 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

828,260 ล็อต 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2560 538.40 538.60 543.00 534.00 542.50 +4.10 
พฤษภำคม 2560 540.90 541.20 545.00 536.80 544.70 +3.80 
สิงหำคม 2560 536.40 537.90 540.30 533.00 540.00 +3.60 
ตุลำคม 2560 520.20 520.90 523.00 516.00 522.70 +2.50 
ธนัวำคม 2560 511.60 511.00 513.70 509.60 513.70 +2.10 
มีนำคม 2561 505.90 503.50 507.90 502.90 507.70 +1.80 
พฤษภำคม 2561 498.60 493.70 500.00 493.70 500.00 +1.40 
สิงหำคม

พฤษภำคม 

2561 494.20 0.00 495.60 495.60 495.60 +1.40 

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 และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.02-0.10 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนจำกวนัก่อน อนัเป็นผลมำจำกแรงซ้ือทำง
เทคนิค  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2560 ด่ิงลง 1.40 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 2.67 % มำปิดตลำดท่ี 51.08 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 50.91-52.79 เหรียญสหรัฐฯ 
รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.25 เซนต ์หรือ 1.21% ท่ี
ระดบั 20.98 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.55-21.00 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.25 เซนต ์หรือ 1.22% ท่ีระดบั 20.80 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
20.38-20.82 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.16 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือ
ขำยมีจ ำนวน 106,043  ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 17 มกรำคม 2560 ของน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 3,574 ล็อต เหลือ 318,368 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 4,942 ล็อต เป็น 
828,260 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั  โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 4.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.76% ท่ีระดบั 542.50 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 534.00-543.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2559  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.80  เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.70% ท่ีระดบั  547.70 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 536.80-545.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

 วนัท่ี 17 มกรำคม 2559 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของ
อินเดียในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกรำคมของฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 มีจ ำนวน 2.390 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำล
ทรำยขำว) ลดลงจำก 2.761 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวำคม และลดลงจำก 3.016 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้ 10.480 ลำ้น
ตนั ลดลง 592,000 ตนั จำก 11.072 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงำนน ้ำตำลจ ำนวน 399 
โรงงำนท่ีท ำกำรหีบออ้ยลดลงจำก 492 โรงงำน  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และนอ้ยกวำ่สองสัปดำห์ท่ีแลว้ 
63 โรงงำน ทั้งน้ีรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้ำตำลได ้ 3.143 ลำ้นตนั ลดลงจำก 4.379  ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนั
ของปีก่อน มีโรงงำนทั้งหมด 149  โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย ลดลงจำก 172 โรงงำนในปีก่อน โดย 56 โรงงำน
ไดห้ยดุท ำกำรหีบออ้ยแลว้ และคำดวำ่ส้ินเดือนมีนำคมโรงงำนทั้งหมดจะปิดหีบออ้ย ส่วนในรัฐ Uttar Pradesh มี
โรงงำนน ้ำตำล  116 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย ผลิตน ้ำตำลได ้3.550 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 2.707 ลำ้นตนั ท่ีผลิต
ไดใ้นจ ำนวนโรงงำนทีเท่ำกนัในปีก่อน ในรัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำล 
 
 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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ได ้1.85 ลำ้นตนั ลดลงจำก 2.115 ลำ้นตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงำน 61 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย นอ้ยกวำ่ใน
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 3 โรงงำน และมี 21 โรงงำนท่ีไดห้ยดุท ำกำรหีบออ้ยแลว้ ในรัฐ  Tamil Nadu มี 34 
โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต และผลิตน ้ำตำลได ้250,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 160,000 ตนั ท่ีผลิตโดย 25 โรงงำนในปี
ก่อน ในรัฐ Gujarat  มีโรงงำน 20 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย ผลิตน ้ำตำลได ้ 470,000 ตนั ท่ีจ  ำนวนโรงงำนท่ี
เท่ำกนักบัปีก่อนท่ีผลิตน ้ำตำลได ้570,000 ตนั  ในรัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงำนน ้ำตำล 25 
โรงงำนไดเ้ร่ิมตน้หีบออ้ยในช่วงกลำงเดือนมกรำคม (นอ้ยกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน) และผลิตน ้ำตำลได ้280,000 ตนั 
นอ้ยกวำ่ปีก่อน 47,000 ตนั  และในรัฐอ่ืน ๆ อีกจ ำนวน 49 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย โดยในรัฐ Bihar, 
Uttarakhand, Punjab และ Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้  742,000 ตนั มำกกวำ่ปีก่อน 87,000 ตนั  และจ ำนวน 17 
โรงงำน ในรัฐ Madhya Pradesh & Chhattisgar ผลิตน ้ำตำลได ้180,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 140,000 ตนั ท่ีผลิตได้
จำกจ ำนวน 18 โรงงำน ในปีก่อน  
 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   19 มกราคม 2560 
 

 


