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18 มิถุนายน 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

กรกฎำคม 2561 12.02 12.05 12.19 11.95 11.99 -0.03 
ตุลำคม 2561 12.35 12.37 12.50 12.25 12.28 -0.07 
มีนำคม 2562 13.06 13.06 13.20 12.95 12.97 -0.09 
พฤษภำคม 2562 13.09 13.09 13.25 12.99 13.01 -0.08 
กรกฎำคม 2562 13.17 13.20 13.30 13.08 13.10 -0.07 
ตุลำคม 2562 13.31 13.36 13.42 13.25 13.27 -0.04 
มีนำคม 2563 13.76 13.80 13.86 13.75 13.75 -0.01 
พฤษภำคม 2563 13.76 13.84 13.84 13.84 13.74 -0.02 
กรกฎำคม 2563 13.75    13.73 -0.02 
ตุลำคม 2563 13.88    13.87 -0.01 
มีนำคม 2564 14.17    14.16 -0.01 
พฤษภำคม 2564 14.21    14.20 -0.01 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 118,794 

30,806 

ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

977,626 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 342.10 343.30 348.20 340.10 342.00 -0.10 
ตุลำคม 2561 341.10 343.10 346.10 338.30 340.00 -1.10 
ธนัวำคม 2561 342.70 343.60 346.90 339.10 340.50 -2.20 
มีนำคม 2562 347.20 348.90 348.90 343.60 345.00 -2.20 
พฤษภำคม 2562 351.60 352.90 352.90 348.60 350.00 -1.60 
สิงหำคม 2562 355.40 356.70 356.70 352.60 354.00 -1.40 
ตุลำคม 2562 357.60 356.80 356.80 356.20 356.20 -1.40 
ธนัวำคม 2562 362.60 0.00 361.20 361.20 361.20 -1.40 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึน  จำก
วนัก่อนในช่วง 0.02-0.08 เซนต์ ก่อนปิดตลำดด้วยรำคำท่ีลดลง โดยตลำดไม่ใส่ใจต่อคำดกำรณ์ของบริษัท 
Copersucar ของบรำซิล ซ่ึงเป็นผูจ้  ำหน่ำยน ้ำตำลและเอทำนอลรำยใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก ซ่ึงคำดกำรณ์ถึงกำร
ผ ลิตน ้ ำต ำลน้ อยลงในบรำซิ ล ในฤ ดูกำล ปั จ จุบัน และคำดก ำรณ์ ด้ ำนบ วก เก่ี ยวกับ รำค ำน ้ ำต ำล 
ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวำ่ เงินเรียลของบรำซิลอ่อนค่ำลงเล็กนอ้ย กดดนัรำคำน ้ำตำลร่วงต ่ำกวำ่กำรปรับข้ึนในช่วงแรก 
เน่ืองจำกท ำใหร้ำคำน ้ ำตำลท่ีใชเ้งินดอลลำร์ซ้ือมีควำมน่ำดึงดูดใจมำกกวำ่ในแง่เงินทอ้งถ่ินและมีควำมเป็นไปได้
ท่ีจะน ำไปสู่กำรจ ำหน่ำยมำกข้ึนของผูผ้ลิต  กำรคำดกำรณ์ถึงปริมำณน ้ำตำลลน้ตลำดจ ำนวนมำกในปี 2560-2561 
แม้ว่ำกำรผลิตน้อยลงในบรำซิล ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีกดดันรำคำ โดยหำกมีกำรปรับข้ึนอย่ำงชัดเจนใดๆก็มี
แนวโนม้วำ่จะจุดชนวนให้เกิดกำรส่งออกจำกอินเดียและกำรเปล่ียนมำใชอ้อ้ยผลิตน ้ ำตำลมำกข้ึนแทนกำรผลิต
เอทำนอลในบรำซิล  ดำ้นรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 
79 เซนต์ หรือ 1.21% ท่ีระดับ 65.85 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 63.59-65.98 เหรียญ
สหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.03 เซนต์ หรือ 
0.25% ท่ีระดบั 11.99 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.95-12.19 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
ตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.07 เซนต ์หรือ 0.57% ท่ีระดบั 12.28 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.25-
12.50 เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.01-0.09 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 
118,794 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือน
กรกฎำคม 2561 ลดลง 32,450 ล็อต เหลือ 128,738 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดลดลง 29,109 ล็อต เหลือ 
977,626 ล็อต รำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ
เดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.03% ท่ีระดับ 342.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 340.10-348.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2561 ปิดตลำดลดลง 1.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.32% ท่ีระดบั 340.00 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 338.30-346.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
  

 วนัท่ี 18 มิถุนำยน  2561  อุตสำหกรรมน ้ำตำลของอินเดียตอ้งกำรใหรั้ฐบำลอนุญำตใหส่้งออกน ้ำตำล

ทรำยดิบในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) จ ำนวน 8 ลำ้นตนั  เน่ืองจำกเป็นปีท่ีสองติดต่อกนัท่ีผลิต

น ้ำตำลไดม้ำกสุดเป็นประวติักำรณ์ ทั้งน้ีแผนกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินท่ีรัฐบำลกลำงประกำศเม่ือไม่นำน

มำน้ีประสบควำมลม้เหลว โดยนำย Harshvardhan Patil อดีตรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสหกรณ์ของรัฐ  

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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Maharashtra ผูซ่ึ้งเป็นผูด้  ำเนินกำรโรงงำนน ้ำตำลกล่ำววำ่ในปี 2561/2562 อินเดียมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้ำตำลได ้33 

ลำ้นตนั และอินเดียไดรั้บอนุญำตใหส่้งออกน ้ำตำลจ ำนวน 2 ลำ้นตนั ภำยใตโ้ครงกำรโควตำกำรส่งออกขั้นต ่ำ  

(Minimum Indicative Export Quota) อยำ่งไรก็ตำมโรงงำนน ้ำตำลก ำลงัด้ินรนเพื่อส่งออกน ้ำตำลภำยใตโ้ครงกำร

ส่งออกดงักล่ำว เน่ืองจำกมีผูซ้ื้อน ้ำตำลทรำยขำวนอ้ยมำก ส่วนนำย Prakash Naiknavare จำกสหกรณ์โรงงำน

น ้ำตำลแห่งชำติกล่ำววำ่จนถึงขณะน้ีอินเดียไดท้  ำสัญญำกำรส่งออกเพียง 200,000 ตนั เน่ืองจำกมีปัญหำเก่ียวกบั

สภำพอำกำศและควำมแออดัของท่ำเรือท่ีท ำใหก้ำรส่งออกล่ำชำ้ 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

19 มิถุนายน 2561 

 


