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19 กรกฎาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 11.08 11.08 11.11 10.93 10.97 -0.11 
มีนำคม 2562 11.77 11.78 11.79 11.64 11.67 -0.10 
พฤษภำคม 2562 11.91 11.91 11.91 11.75 11.79 -0.12 
กรกฎำคม 2562 12.04 12.04 12.04 11.85 11.91 -0.13 
ตุลำคม 2562 12.28 12.26 12.26 12.09 12.15 -0.13 
มีนำคม 2563 12.87 12.86 12.86 12.71 12.75 -0.12 
พฤษภำคม 2563 12.96 12.95 12.95 12.81 12.86 -0.10 
กรกฎำคม 2563 13.04 13.04 13.04 12.95 12.95 -0.09 
ตุลำคม 2563 13.25 13.25 13.25 13.18 13.19 -0.06 
มีนำคม 2564 13.64 13.64 13.64 13.58 13.60 -0.04 
พฤษภำคม 2564 13.70    13.66 -0.04 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 50,528 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

973,066 ล็อต 
 

 

 

         

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2561 322.10 321.60 322.10 318.10 318.40 -3.70 
ธนัวำคม 2561 320.30 319.00 321.40 318.00 318.40 -1.90 
มีนำคม 2562 324.60 323.00 325.50 322.50 323.40 -1.20 
พฤษภำคม 2562 328.30 327.40 329.40 326.30 327.40 -0.90 
สิงหำคม 2562 332.00 330.00 333.30 330.00 331.50 -0.50 
ตุลำคม 2562 335.10 333.60 335.10 333.30 334.70 -0.40 
ธนัวำคม 2562 339.60 338.40 339.20 338.10 339.20 -0.40 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตาำลททย ำ้ำััด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตาำลทรำยดิบตาลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนตา์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตาำลทรำยขำวตาลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตาริัตาัน) 
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             ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 
0.01-0.02 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยไดรั้บแรงกดดนัจำกควำมคำดกำรณ์ถึงอุปทำน
ส่วนเกิน โดยเฉพำะจำกอินเดีย ซ่ึงผลผลิตทะยำนสูงข้ึนในฤดูกำลน้ี  ขณะท่ีนำย James Liddiard จำกบริษทั 
Agrilion ระบุว่ำ ควำมอ่อนแอของตลำดถูกเน้นย  ้ำด้วยภำวะล ำบำกทำงกำรเงินของโรงงำนต่ำง ๆ ในประเทศ
บรำซิลและอินเดีย ซ่ึงเป็นผูเ้พำะปลูกชั้นน ำของโลก   กรณีคณะรัฐมนตรีอินเดียอนุมติัข้ึนรำคำส ำหรับ    ผู ้
เพำะปลูก เพิ่มแรงกดดนัต่อโรงงำนท่ีเป็นหน้ี     กลุ่มพนัธมิตรเพื่อกำรปฏิรูปกำรคำ้น ้ ำตำลโลกระบุวำ่ ผูส่้งออก
น ้ ำตำลชั้นน ำของโลกเรียกร้องให้อินเดีย, ปำกีสถำน และสหภำพยุโรป (EU) ยกเลิกกำรอุดหนุน โดยกล่ำวว่ำ
โครงกำรดงักล่ำวท ำให้รำคำอ่อนแอและเกิดภำวะอุปทำนลน้ตลำด   ดำ้นรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ
ส่งมอบเดือนสิงหำคม 2561  ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.70 เซนต์ หรือ 1.02% ท่ีระดบั 69.46 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 
หลังจำกเคล่ือนตวัในช่วง 67.80-70.17 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน
ตุลำคม 2561  ปิดตลำดลดลง 0.11 เซนต์ หรือ 0.99% ท่ีระดบั 10.97 เซนต์ หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 
10.93-11.11 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.10 เซนต์ หรือ 0.85% ท่ี
ระดบั 11.67 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.64-11.79 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือน
ในช่วง 0.04-0.13 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 50,528 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)   ณ 
วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 เพิ่มข้ึน 238 ล็อต เป็น 518,565 ล็อต และของ
น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 506 ล็อต เป็น 973,066 ล็อต รำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั 
โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.15%  ท่ี
ระดบั  318.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 318.10-322.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำ
น ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 1.90 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ  0.59%  ท่ีระดบั 318.40 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 318.00-321.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

 
 วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2561 Safras & Mercado คำดกำรณ์วำ่ผลผลิตน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตข้อง
บรำซิลในปี 2561/2562 จะลดลงเหลือ 28 ลำ้นตนั (tel quel) จำกท่ีคำดกำรณ์ไวก่้อนหนำ้น้ีท่ี 31 ลำ้นตนั 
เน่ืองจำกควำมแหง้แลง้ และควำมตอ้งกำรใชอ้อ้ยในกำรผลิตเอทำนอลเพิ่มข้ึน โดยลดลงจำก 36.4 ลำ้นตนั 
ในปี 2560/2561 และคำดวำ่ปริมำณออ้ยทั้งหมดจะอยูท่ี่ 580 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 595 ลำ้นตนั ในปีก่อน  
ผลผลิตเอทำนอลจะมีจ ำนวน 27 พนัลำ้นลิตร  เพิ่มข้ึนจำก 25.35 พนัลำ้นลิตร ในปีก่อน  ทั้งน้ีจะใชอ้อ้ยผลิต
น ้ำตำล 38%  และผลิตเอทำนอล 62% 
 

3.  ัำรเคลื่อนทหวของรำคำน ้ำตาำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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 วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2561 คณะกรรมกำรรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจของอินเดียไดอ้นุมติัเพิ่มรำคำออ้ย 
ขั้นต ่ำ  (FRP)  ของอินเดียในปี  2561/2562  เป็น 2,750 รูปี/ตนั  (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ำกบั 68.30 รูปี)   
เพิ่มข้ึน 7.8% จำก 2,550 รูปี/ตนั ในปีก่อน  โดยรำคำดงักล่ำวอยูบ่นพื้นฐำนของอตัรำกำรหีบสกดัน ้ำตำล 
10%  (ปัจจุบนัใช ้9.5%) และชำวไร่ออ้ยจะไดรั้บรำคำออ้ยเพิ่มข้ึน 27.50 รูปี/ตนั   ทุก ๆ อตัรำกำรหีบสกดัท่ี
เพิ่มข้ึน 0.1% จำกส่วนท่ีเกิน 10%  ส ำหรับรำคำออ้ยขั้นต ่ำ (FRP) ตั้งอยูบ่นสมมติฐำนของตน้ทุนกำรผลิต
ออ้ยท่ี 1,550 รูปี/ตนั  ซ่ึงสมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่กำรเพิ่มรำคำออ้ย
ดงักล่ำวโรงงำนไม่สำมำรถจ่ำยได ้ เวน้เสียแต่วำ่เพิ่มรำคำขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ ณ หนำ้โรงงำนเป็นอยำ่ง
นอ้ย 35 รูปี/กิโลกรัม จำกปัจจุบนัซ่ึงก ำหนดรำคำขั้นต ่ำท่ี 29 รูปี/กิโลกรัม 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

20 กรกฎาคม 2561 

 
 


