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18  ตุลาคม   2559 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด   เปลียนแปลง 
      _________ _________ ________ ________ ________ ________ (เพิ่ม (+),ลด (-) 
มีนำคม 2560 23.16 23.14 23.18 22.83 23.02 -0.14 
พฤษภำคม 2560 22.46 22.44 22.46 22.17 22.35 -0.11 
กรกฎำคม 2560 21.72 21.70 21.71 21.48 21.62 -0.10 
ตุลำคม 2560 21.14 21.10 21.11 20.93 21.05 -0.09 
มีนำคม  2561 20.75 20.65 20.73 20.56 20.67 -0.08 
พฤษภำคม 2561 19.96 19.87 19.91 19.76 19.87 -0.09 
กรกฎำคม 2561 19.32 19.23 19.28 19.10 19.20 -0.12 
ตุลำคม 2561 18.96 18.87 18.93 18.87 18.82 -0.14 
มีนำคม 2562 18.73 18.70 18.70 18.70 18.58 -0.15 
พฤษภำคม 2562 18.07 18.03 18.03 18.03 17.92 -0.15 
กรกฎำคม 2562 17.56 17.50 17.50 17.50 17.41 -0.15 

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2559 604.30 604.60 605.80 596.60 597.90s -6.40 
มีนำคม 2560 601.10 602.40 602.40 595.00 596.40s -4.70 
พฤษภำคม 2560 593.40 590.90 592.40 587.60 589.00s -4.40 
สิงหำคม 2560 578.00 575.50 576.80 573.90 575.20s -2.80 
ตุลำคม 2560 557.70 555.80 557.50 554.40 556.50s -1.20 
ธนัวำคม 2560 546.80 543.90 545.10 543.90 545.10s -1.70 
มีนำคม 2561 542.00 0.00 539.70 539.70 539.70s -2.30 
พฤษภำคม 2561 532.50 526.20 529.50 526.20 529.50s -3.00 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 57,284 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 843,218 ล็อต 

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 0.02-0.10  
เซนต ์  และปิดตลำดปรับตวัลดลง โดยรำคำยงัคงลดลงจำกระดบัสูงสุดในรอบกวำ่ 4 ปีท่ีเขำ้ทดสอบเม่ือวนัท่ี 7 
ตุลำคมท่ีระดบั 23.69 เซนต/์ปอนด์  ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 
2559 ปรับข้ึน 35 เซนต ์หรือ 0.70% มำปิดตลำดท่ี 50.29 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวั
ในช่วง 49.76-50.78  เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิด
ตลำดลดลง 0.14 เซนต ์หรือ 0.60% ท่ีระดบั 23.02 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 22.83-23.18  เซนต ์
และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.11 เซนต ์หรือ 0.49% ท่ีระดบั 22.35 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 22.17-22.46 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.08-0.15 
เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน  57,284 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 18 ตุลำคม 
2559 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 534 ล็อต เหลือ 475,236  ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด
เพิ่มข้ึน 2,018  ล็อต เป็น 843,218  ล็อต และรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดย
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 6.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.06% ท่ีระดบั 
597.90  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 596.60-605.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 4.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.78% ท่ีระดบั 596.40 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั  หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 595.00-602.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 วนัท่ี  18 ตุลำคม  2559   Datagro คำดกำรณ  ์วำ่  ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (เมษำยน-มีนำคม) 
ทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลจะมีออ้ยเขำ้หีบอยูร่ะหวำ่ง 580-610  ลำ้นตนั  เปล่ียนแปลงไม่มำกจำก  597 ลำ้น
ตนั   ในประมำณกำรของฤดูกำรผลิตน้ี  เน่ืองจำกออ้ยตอและสภำพอำกำศท่ีผดิปกติ ท ำใหล้ดประมำณกำร
ผลผลิตออ้ยลง  ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลจะอยูร่ะหวำ่ง 36.1-36.4 ลำ้นตนั (tel-quel)  จำก 34.1 ลำ้นตนั ในปีน้ี  
ตำมกำรขยำยก ำลงักำรผลิตน ้ ำตำลของโรงงำนเพิ่มข้ึนประมำณ 2 ลำ้นตนั โดยโรงงำนจะใชอ้อ้ยไปในกำรผลิต
น ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น 47.1%-49.1% จำก 46.3% ในฤดูกำรผลิตปัจจุบนั ส่วนผลผลิตเอทำนอลคำดวำ่จะลดลง
เหลือ 23.07-25.26 พนัลำ้นลิตร จำก 26 พนัลำ้นลิตรในปีน้ี 
 วนัท่ี  18 ตุลำคม  2559   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 14 ตุลำคม 2559  
เกษตรกรชำวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้650,300 เฮคแต หรือ 58.6% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 660,900 
เฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 28.9 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 25.0 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.38 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 37.83 ตนั/เฮคแต ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี  18 ตุลำคม  2559   มีรำยงำนวำ่ สมำคมออ้ยและน ้ำตำลทรำยเวยีดนำม (VSSA) ไดเ้สนอต่อ
นำยกรัฐมนตรีเพื่อขออนุญำตใหมี้กำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบในปี 2560 แทนน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีจะ
ประหยดัเงินตรำต่ำงประเทศ โดยมีเหตุผลวำ่ โรงงำนน ้ำตำลในเวยีตนำมมีเพียง 40 โรงงำน มีควำมสำมำรถใน
กำรหีบออ้ย 155,000 ตนัต่อวนั และคร่ึงหน่ึงผลิตเป็นน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ ในช่วงปีท่ีผำ่นมำมีบำงโรงงำน
น ้ำตำลไดน้ ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบเพื่อมำผลิตเป็นน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ  ทั้งน้ีในเดือนกนัยำยนท่ีผำ่นมำ 
กระทรวงกำรคำ้ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรประมูลน ำเขำ้น ้ำตำลคร้ังแรก โดยมีกำรประมูลรวม 
85,000 ตนัน ้ำตำล  ( น ้ำตำลทรำยขำว 45,000 ตนั และน ้ำตำลทรำยดิบ 40,000 ตนั) อน่ึงในปีกำรผลิต 
2559/2560 คำดวำ่เวยีดนำมจะผลิตน ่ำตำลได ้1.5 ลำ้นตนั ขณะท่ียงัมีสตอ็คสะสมยกมำในปี 2558/2559 จ ำนวน 
200,000 ตนั  พร้อมกบัโควตำ้กำรน ำเขำ้น ้ำตำล และกำรน ำเขำ้น ้ำตำลจำกประเทศลำวภำยใตส้นธิสัญญำกำรคำ้
เวยีดนำม-ลำว และยงัมีน ้ำตำลจำกกำรลกัลอบน ำเขำ้อีกดว้ย ดงันั้น อุปทำนน ้ำตำลจึงเพียงพอส ำหรับกำรผลิต 
และกำรบริโภคภำยในประเทศ 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
   บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 19  ตุลาคม  2559 


