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Daily Market Report 

 

 

18  ธันวาคม  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.49 12.49 12.50 12.26 12.30 -0.19 
พฤษภำคม 2562 12.60 12.59 12.61 12.37 12.38 -0.22 
กรกฎำคม 2562 12.73 12.73 12.74 12.52 12.53 -0.20 
ตุลำคม 2562 12.99 12.99 13.01 12.80 12.81 -0.18 
มีนำคม 2563 13.55 13.55 13.55 13.39 13.39 -0.16 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.56 13.56 13.56 13.44 13.44 -0.12 
กรกฎำคม 2563 13.54 13.53 13.53 13.46 13.45 -0.09 
ตุลำคม 2563 13.60 13.59 13.60 13.55 13.54 -0.06 
มีนำคม 2564 13.93 13.90 13.90 13.90 13.92 -0.01 
พฤษภำคม 2564 13.78    13.81 0.03 
กรกฎำคม 2564 13.70    13.75 0.05 
ตุลำคม 2564 13.75    13.80 0.05 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 125,094 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

829,444 ล็อต 
                    

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 339.70 339.00 339.40 335.70 336.00 -3.70 
พฤษภำคม 2562 344.90 344.50 344.60 340.20 340.30 -4.60 
สิงหำคม 2562 350.20 349.80 349.90 345.50 345.70 -4.50 
ตุลำคม 2562 354.30 354.00 354.10 350.00 350.10 -4.20 
ธนัวำคม 2562 359.70 359.50 359.50 355.60 355.60 -4.10 
มีนำคม 2563 365.00 362.20 362.70 361.10 361.10 -3.90 
พฤษภำคม 2563 369.30 368.80 368.80 365.30 365.30 -4.00 
สิงหำคม 2563 374.10 369.70 369.70 368.20 368.20 -5.90 

         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 และลดลงจำกวนัก่อน
ในช่วง 0.01-0.03  เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน  โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ น ้ำตำลไดรั้บอิทธิพลจำก
ตลำดพลงังำนอยำ่งชดัเจนแบบต่อเน่ือง  รำคำน ้ำมนัลดลงหลงัมีรำยงำนวำ่สตอ็กน ้ำมนัเพิ่มสูงข้ึนและคำดกำรณ์วำ่
ผลผลิตในระดบัประวติักำรณ์ของสหรัฐฯ และรัสเซียจะกระทบตลำด ซ่ึงอำจเห็นอุปสงคอ่์อนแอลงหำกกำร
เติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตวัอยำ่งท่ีหลำยฝ่ำยคำดหมำย รำคำพลงังำนลดลงบัน่ทอนควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของเอทำนอลในบรำซิล กระตุน้ควำมกงัวลวำ่โรงงำนอำจเปล่ียนไปผลิตน ้ำตำลมำกข้ึนแทนกำรผลิต   เอ
ทำนอล  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ปิดตลำดลดลง 3.60 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 7.17% ท่ีระดบั 46.60 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 46.11-49.90  เหรียญสหรัฐฯ 
รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.19 เซนต ์หรือ 1.52% ท่ีระดบั 
12.30 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.26-12.50 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 
2562 ปิดตลำดลดลง 0.22 เซนต ์หรือ 1.75% ท่ีระดบั 12.38 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.37-
12.61 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.01-0.20 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมี
จ ำนวน 125,094 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 17  ธนัวำคม  2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 5,125 ล็อต เป็น 358,928 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่ทมข้ึน 5,649 ล็อต เป็น 
829,444 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือน
มีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.09% ท่ีระดบั 336.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 335.70-339.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 
2562 ปิดตลำดลดลง 4.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.33% ท่ีระดบั 340.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ในช่วงระหวำ่ง 340.20-344.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

 วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่เพียง        ณ 
วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 บ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตมีจ ำนวน 11.86 ลำ้นตนั  ผลิตน ้ำตำลได ้1,604,900 ตนั  
ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แต่ F.O.Licht รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลมีจ ำนวน 1.85 ลำ้น
ตนั  จำกปริมำณบ้ีท 12.91 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 13.53% ลดลงจำก 
14.33% ในปีก่อน และ Ukrtsukor คำดวำ่ในปี 2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้ำตำลได ้1.75 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 2.14 
ลำ้นตนั ในปี 2560/2561 และจนถึงปัจจุบนัน้ียเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้13.6 ลำ้นตนั  หรือ 98% ของพื้นท่ีเพำะปลูก 
 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561  สหภำพยโุรปอนุญำตใหป้ระเทศต่ำง ๆ ตำมขอ้ตกลง EPA / EBA น ำเขำ้

น ้ำตำลประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 16 ธนัวำคม จ ำนวน 12,464 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจำก 9,170 ตนั รวมในปี 

2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) น ำเขำ้น ้ำตำลทั้งส้ินจ ำนวน 196,902 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 134,972 ตนั  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้จำกสวำซิแลนด ์ (63,922 ตนั) ฟิจิ (35,000 ตนั) และเบลีซ (31,357 ตนั) 

ขณะท่ี Eurostat รำยงำนวำ่ในเดือนตุลำคม 2561 สหภำพยโุรปน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 129,081 ตนั ท่ีรำคำ

เฉล่ีย cif อยูท่ี่ 288 ยโูร/ตนั  จำกประเทศในแถบ ACP เทียบกบั 50,933 ตนั ท่ีรำคำเฉล่ีย 401 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน และน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำวจำก ACP จ  ำนวน 4,597 ตนั  ลดลงจำก 13,974 ตนั  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน รำคำเฉล่ียอยูท่ี่ 361 ยโูร/ตนั  ลดลงจำก 488 ยโูร/ตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 18  ธนัวำคม 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รำยงำนปริมำณออ้ยเขำ้หีบ ค่ำ 
ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้ำตำลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 9 ธนัวำคม  2561 ดงัน้ี 

 
รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมำณออ้ยเขำ้หีบประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 131,780 404,724 -67.44 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบสะสม (ตนั) 32,438,441 32,955,921 -1.57 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบคิดเป็นร้อยละของประมำณกำร (%) 99.90 98.60% +1.32 
ซี.ซี.เอส. ประจ ำสัปดำห์ (%) 13.74 10.63 +29.26 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.3 13.35 +7.12 
ผลผลิตน ้ำตำลประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 18,107 43,022 -57.91 
ผลผลิตน ้ำตำลสะสม (ตนั) 4,638,697 4,399,615 +5.43 
 

 วนัท่ี 18  ธนัวำคม 2561  กวัเตมำลำรำยงำนผลผลิตน ้ำตำลในปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) 

ประจ ำสัปดำห์ ณ วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2561 เป็นดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 

ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 432,251 434,868 -0.60 

ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 12.23 11.64 +5.11 

ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 117.82 114.94 +2.50 

 

 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

19  ธันวาคม 2561 
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