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เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด   เปลียนแปลง 
      _________ _________ ________ ________ ________ ________ (เพิ่ม (+),ลด (-) 
มีนำคม 2560 20.22 20.20 20.50 20.05 20.15 -0.07 
พฤษภำคม 2560 19.71 19.70 19.93 19.57 19.62 -0.09 
กรกฎำคม 2560 19.08 19.08 19.26 18.96 18.99 -0.09 
ตุลำคม 2560 18.70 18.68 18.84 18.60 18.61 -0.09 
มีนำคม  2561 18.64 18.60 18.75 18.55 18.56 -0.08 
พฤษภำคม 2561 18.08 18.04 18.15 18.00 17.99 -0.09 
กรกฎำคม 2561 17.51 17.46 17.55 17.41 17.42 -0.09 
ตุลำคม 2561 17.30 17.25 17.30 17.14 17.21 -0.09 
มีนำคม 2562 17.24 17.18 17.21 17.10 17.13 -0.11 
พฤษภำคม 2562 16.81 16.79 16.80 16.73 16.70 -0.11 
กรกฎำคม 2562 16.47 16.42 16.48 16.37 16.34 -0.13 
ตุลำคม 2562 16.32 16.25 16.31 16.24 16.21 -0.11 

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2560 537.90 536.30 542.60 534.20 535.90 -2.00 
พฤษภำคม 2560 532.50 530.60 536.20 528.30 529.90 -2.60 
สิงหำคม 2560 520.10 518.00 523.20 516.30 518.00 -2.10 
ตุลำคม 2560 502.50 499.50 505.20 499.50 501.10 -1.40 
ธนัวำคม 2560 495.10 496.00 496.00 492.30 493.70 -1.40 
มีนำคม 2561 491.30 491.20 491.20 489.30 489.90 -1.40 
พฤษภำคม 2561 485.30 484.70 485.60 484.40 485.60 +0.30 
 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 79,702 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 832,085 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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลงจำก 
วนัก่อนในช่วง 0.01-0.07 เซนต ์ และปิดตลำดลดลงเป็นวนัท่ี 8 ติดต่อกนั รำคำร่วงแตะระดบัต ่ำสุดในรอบ
2 เดือนแต่อยูเ่หนือแนวรับส ำคญั  โดยกำรคำดกำรณ์ท่ีวำ่ผลผลิตน ้ำตำลโลกปี 2559/2560 อำจจะขำดแคลนนอ้ย
กวำ่ท่ีคำดไวก่้อนหนำ้น้ีถ่วงตลำดลง  ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนธนัวำคม 2559 
ปรับข้ึน  27  เซนต ์  หรือ 0.6 %  มำปิดตลำดท่ี 45.69 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 44.55-
45.77 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.07 
เซนต ์หรือ 0.35% ท่ีระดบั 20.15 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.05-20.50 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.09 เซนต ์หรือ 0.46% ท่ีระดบั 19.62 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 19.57-19.93 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.08-0.13 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือ
ขำยมีจ ำนวน 79,702 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)         ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 ของ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 8,513 ล็อต เหลือ 414,247 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 7,575 
ล็อต เหลือ 832,085 ล็อต และรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 2.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.37% ท่ีระดบั 535.90 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 534.20-542.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
พฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 2.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.49% ท่ีระดบั 529.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 528.30-536.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
  
 วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559  Job Economia คำดกำรณ์วำ่ทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในปี 2559/2560 
จะมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 618 ลำ้นตนั ลดลงจำก 632 ลำ้นตนั ในกำรคำดกำรณ์ก่อนหนำ้น้ี  ผลผลิตน ้ำตำล
จะมีจ ำนวน 35.6 ลำ้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 35.0 ลำ้นตนั  ผลผลิตเอทำนอลจะมีจ ำนวน 26.2 พนัลำ้นลิตร 
ลดลงจำก 27.5 พนัลำ้นลิตร  และปริมำณกำรส่งออกเอทำนอลจะลดลงเหลือ 1.6 พนัลำ้นลิตร จำก 2.1 พนัลำ้น
ลิตร ขณะท่ีกำรน ำเขำ้เอทำนอลจะมีจ ำนวน 1.2 พนัลำ้นลิตร เพิ่มข้ึนจำก 1.1 พนัลำ้นลิตร ปริมำณกำรใชเ้อทำ
นอลในประเทศจะมีจ ำนวน 26.6 ลำ้นลิตร ลดลงจำก 28.0  พนัลำ้นลิตร ในกำรคำดกำรณ์ครำวก่อน 
 วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน
รำยงำนวำ่ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559/2560 (กนัยำยน-สิงหำคม)  ยเูครนส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 101,000 ตนั  
เพิ่มข้ึน 11 เท่ำจำกปีก่อน ประเทศปลำยทำงหลกัคือศรีลงักำ, จอร์เจีย และคำซคัสถำน และคำดวำ่ในปี 
2559/2560 ยเูครนจะผลิตน ้ำตำลได ้1.825 ลำ้นตนั   และจะส่งออกเพิ่มข้ึนเป็น 130,000 ตนั  สต็อค  ณ  วนัท่ี  1 
พฤศจิกำยน 2559 มีจ ำนวน 895,000 ตนั  และคำดวำ่เม่ือส้ินสุดฤดูกำรผลิตจะมีสต็อค  

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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น ้ำตำลจ ำนวน 260,000 ตนั  หรือ 2 เดือนส ำหรับกำรบริโภค  ขณะท่ีกระทรวงนโยบำยกำรเกษตรของยเูครน
รำยงำนวำ่ เพียง  ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2559  เกษตรกรชำวไร่บ้ีทของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ี  249,000 
เฮคแต หรือ 85% ของพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.8 ตนั/เฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 41.9 ตนั/เฮค
แต  บ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้ประมำณ 11.9 ลำ้นตนั  เม่ือปีก่อยเูครนนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 10.331 ลำ้นตนั  จำกพื้นท่ี
เพำะปลูก 237,000  เฮคแต และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.15 ตนั/เฮคแต .ในปีน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้13-
14 ลำ้นตนั  
  วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2559  
เกษตรกรชำวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ี 1,048,600 เฮคแต หรือ 94.4% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 
เทียบกบั 987,400 เฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 48.4 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 37.5 ลำ้น
ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.19 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 37.94 ตนั/    เฮคแต 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 มีรำยงำนวำ่ ในปี 2559/2560 รำคำออ้ยในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียได้
เพิ่มข้ึน  9% เป็น 305 รูปี  (4.48 เหรียญสหรัฐฯ /100 กิโลกรัม) จำก 280 รูปี ในปีกำรผลิตก่อน  ในขณะท่ีรัฐบำล
อินเดียไดป้ระกำศรำคำออ้ยขั้นต ่ำในปี 2559/2560 ไวท่ี้ 230 รูปี/100 กิโลกรัม ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีกำรผลิตก่อน 
 วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 15 
พฤศจิกำยน 2559  โรงงำนน ้ ำตำลในอินเดียไดเ้ปิดท ำกำรผลิตน ้ำตำลแลว้ 222 โรงงำน  เพิ่มข้ึนจำก 175 โรงงำน 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้ 787,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 15,000 ตนั  โรงงำนส่วนใหญ่ท่ีเปิด
ท ำกำรผลิตอยูใ่นรัฐ  Uttar Pradeshc และ Karnataka ในขณะท่ีโรงงำนในรัฐ Maharashtra เพิ่งเร่ิมเปิดท ำกำรผลิต
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2559 
 วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 มีรำยงำนวำ่ อียปิตไ์ดย้กเลิกอตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำว 20% โดยใหมี้
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรน ำเขำ้ในช่วง 10 พฤศจิกำยน 2559-30 พฤษภำคม 2560  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหำกำรขำด
แคลนน ้ำตำลท่ีใชภ้ำยในประเทศ 
 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

21 พฤศจิกายน 2559 
 


