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Daily Market Report 

        
 
  
 

      18  มีนาคม  2559 
  

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 121,081 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 796,921 ล็อต 

   
 

 
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2559 452.70 450.50 453.20 445.80 450.80 -1.90 
สิงหำคม 2559 446.40 443.70 447.30 440.10 445.00 -1.40 
ตุลำคม 2559 441.40 438.90 442.50 435.50 440.30 -1.10 
ธนัวำคม 2559 441.30 438.80 442.20 436.40 440.10 -1.20 
มีนำคม 2560 442.70 437.40 442.50 437.40 441.00 -1.70 
พฤษภำคม 2560 440.40 435.50 439.40 435.50 438.00 -2.40 
สิงหำคม 2560 437.70 434.00 434.90 434.00 434.90 -2.80 
ตุลำคม 2560 431.50 427.60 428.20 427.40 428.20 -3.30 
 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2559 15.99 15.80 16.10 15.71 15.97 -0.02 
กรกฎำคม 2559 15.91 15.81 16.00 15.64 15.91 0.00 
ตุลำคม 2559 16.01 15.88 16.09 15.76 16.03 +0.02 
มีนำคม 2560 16.42 16.29 16.50 16.17 16.45 +0.03 
พฤษภำคม 2560 16.14 16.00 16.20 15.94 16.17 +0.03 
กรกฎำคม 25609 15.85 15.71 15.88 15.65 15.86 +0.01 
ตุลำคม 2560 15.72 15.60 15.73 15.53 15.71 -0.01 
มีนำคม  2561 15.85 15.75 15.86 15.65 15.82 -0.03 
พฤษภำคม 2561 15.69 15.61 15.71 15.51 15.64 -0.05 
กรกฎำคม 25619 15.56 15.49 15.56 15.37 15.49 -0.07 
ตุลำคม 2561 15.62    15.53 -0.09 

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 0.07-0.19 
เซนต ์ โดยรำคำน ้ำตำลปิดตลำดลดลง เน่ืองจำกเทรดเดอร์เทขำยท ำก ำไรหลงัรำคำพุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ
กวำ่1 ปี และปรับตวัข้ึนติดต่อกนั 4 สัปดำห์ รำคำน ้ำมนัดิบตลำดNYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2559 
ด่ิงลง76 เซนต ์หรือ 1.89% มำปิดตลำดท่ี 39.44 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 39.15-41.20 
เหรียญสหรัฐฯ โดยจุดสูงสุดของวนัถือเป็นจุดสูงสุดของปี 2557 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 0.02 เซนต ์  หรือ 0.13%  ท่ีระดบั 15.97 เซนต ์ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.71-16.10 เซนต ์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559 ปิดตลำดไม่
เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 15.91 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.64-16.00 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด
ตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.01-0.09 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 121,081 ล็อต  ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือใน
ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2559  ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 เพิ่มข้ึน 9,310 
ล็อต เป็น 304,340 ล็อต  และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 16,798 ล็อต เป็น 796,921 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิด
ตลำดลดลง 1.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.42% ท่ีระดบั 450.80 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
445.80-453.20 เหรียญสหรัฐฯ และรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 1.40 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.31% ท่ีระดบั 445.00 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 440.10-447.30 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

 
วนัท่ี 18 มีนำคม 2559  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดียมีรำยงำนวำ่  อินเดียซ่ีงเป็นผูผ้ลิตน ้ำตำลรำยใหญ่

อนัดบั 2 ของโลก  มีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกน ้ำตำลในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม  จ  ำนวน 1.9-2.0 ลำ้น
ตนั  โดยโรงงำนน ้ำตำลของอินเดียมีสัญญำส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 1.4 ลำ้นตนั  และอีกจ ำนวน 500,000-600,000 ตนั 
ท่ีอำจจะส่งออกไดภ้ำยในส้ินเดือนกนัยำยน  ขณะท่ีอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 22.13 ลำ้นตนั  เทียบกบั 22.16 ลำ้นตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 18  มีนำคม  2559   มีรำยงำนวำ่ กระทรวงกำรคำ้ของอินโดนีเซียอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบใน
ไตรมำสท่ีสองของปีน้ีจ  ำนวน 968,143 ตนั เท่ำกนัท่ีไดอ้นุญำตใหน้ ำเขำ้ในไตรมำสแรก  โดยสมำคมอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซียรำยงำนวำ่ กำรน ำเขำ้น ้ำตำลคำดวำ่จะเพิ่มข้ึนถึง 3.2 ลำ้นตนั จำก 2.88 ลำ้นตนั ในปี 2558 

 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี 18 มีนำคม 2559   Sindacucar รำยงำนวำ่ ผลผลิตน ้ำตำลในทำงภำคเหนือ / ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของบรำซิล ณ ส้ินเดือนกุมภำพนัธ์มีจ ำนวน 2.499 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 3.019 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
โดยในภูมิภำคน้ีมีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 10% ของทั้งประเทศ  และ ณ ส้ินเดือนกุมภำพนัธ์ มีจ  ำนวน 46.95 ลำ้นตนั  ลดลง
จำก 52.27 ลำ้นตนั ในปีก่อน และผลิตเอทำนอลได ้1.940 พนัลำ้นลิตร  ลดลงจำก 1.956 พนัลำ้นลิตรในปีก่อน   ทั้งน้ี 
Sindacucar  คำดวำ่ปริมำณออ้ยเขำ้หีบจะมีจ ำนวนทั้งส้ิน 49.71 ลำ้นตนั  โดยจะผลิตน ้ำตำลได ้ 2.8 ลำ้นตนั  และจะ
ผลิตเอทำนอลได ้2.03 พนัลำ้นลิตร  เทียบกบัปี 2557/2558  ซ่ึงมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 60.52 ลำ้นตนั  โดยผลิตน ้ำตำลได ้
3.551 ลำ้นตนั  และผลิตเอทำนอลได ้2.232 พนัลำ้นลิตร 

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
21 มีนาคม  2559 

 


