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19  ธันวาคม  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 13.76 13.80 14.43 13.78 14.41 +0.65 
พฤษภำคม 2561 13.64 13.68 14.25 13.66 14.23 +0.59 
กรกฎำคม 2561 13.71 13.75 14.30 13.72 14.29 +0.58 
ตุลำคม 2561 13.96 14.00 14.53 13.97 14.51 +0.55 
มีนำคม 2562 14.49 14.55 15.02 14.51 15.01 +0.52 
พฤษภำคม 2562 14.55 14.57 15.05 14.57 15.03 +0.48 
กรกฎำคม 2562 14.60 14.67 15.07 14.67 15.04 +0.44 
ตุลำคม 2562 14.80    15.19 +0.39 
มีนำคม 2563 15.16    15.51 +0.35 
พฤษภำคม 2563 15.03    15.38 +0.35 
กรกฎำคม 2563 14.95    15.31 +0.36 
ตุลำคม 2563 15.06    15.42 +0.36 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 117,676 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

791,023 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 362.00 362.80 377.70 362.10 377.20 +15.20 
พฤษภำคม 2561 362.20 363.50 377.10 362.50 376.80 +14.60 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 366.10 367.10 380.30 366.70 379.90 +13.80 
ตุลำคม 2561 368.60 370.00 382.60 370.00 381.80 +13.20 
ธนัวำคม 2561 373.40 375.00 386.40 375.00 386.40 +13.00 
มีนำคม 2562 378.40 380.20 390.60 380.20 390.50 +12.10 
พฤษภำคม 2562 384.80 394.20 396.00 394.20 395.30 +10.50 
สิงหำคม 2562 391.40 393.20 402.50 393.20 402.00 +10.60 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.02-0.07 เซนต ์

และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลจำกแรงซ้ือคืนสัญญำ หลงัขอ้มูลของรัฐบำลสหรัฐฯ บ่งช้ีว่ำนกัเก็ง

ก ำไรเพิ่มสถำนะขำยสัญญำน ้ ำตำลสุทธิมำกเกินคำดในสัปดำห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 12 ธนัวำคม  ซ่ึงท ำให้บรรดำเทรด

เดอร์เช่ือว่ำตลำดถึงเวลำทะยำนข้ึนจำกกำรซ้ือคืนสัญญำ  ด้ำนรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบ

เดือนมกรำคม 2561 ปรับข้ึน 30 เซนต ์หรือ 0.52% มำปิดตลำดท่ี 57.46 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือน

ตวัในช่วง 57.16-57.64 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิด

ตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.65 เซนต ์หรือ 4.72% ท่ีระดบั 14.41 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.78-14.43 เซนต ์

และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.59 เซนต์ หรือ 4.33% ท่ีระดบั 14.23 

เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 13.66-14.25 เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 

0.35-0.58 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 117,676 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)   ณ วนัท่ี 18 

ธนัวำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 672 ล็อต เหลือ 419,989 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้ง

ตลำดเพิ่มข้ึน 1,766 ล็อต เป็น 791,023 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนเช่นกนั  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 15.20 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 4.20% ท่ีระดบั 362.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 362.10-377.70 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 14.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.03% ท่ี

ระดบั 376.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 362.50-377.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 

  วนัท่ี 19 ธันวำคม 2560  สมำคมโรงงำนน ้ ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนว่ำ ในช่วงคร่ึงเดือน

แรกของเดือนธนัวำคม อินเดียผลิตน ้ ำตำลได ้2.989 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึนจำก 2.578 ลำ้น

ตนั ในช่วงก่อน และ 2.564 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 

(ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้6.940 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 5.346 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน  มีโรงงำน 469 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  มำกกวำ่ 20 โรงงำนเม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวของปีก่อน และ

มำกกวำ่ 26 โรงงำนเม่ือเทียบกบัสองสัปดำห์ก่อน  ในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ ำตำลได ้2.550 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน

จำก 1.725 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  176 โรงงำน เพิ่มข้ึนจำก 144 

โรงงำนในปีก่อน  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 2.337 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 1.776 ลำ้นตนั ในปี 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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ก่อน  มีโรงงำน 116 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตเพิ่มจำกปีก่อน 1 โรงงำน รัฐ Karnataka ผลิตน ้ ำตำลได้ 1.15 

ลำ้นตนั  ซ่ึงมำกกวำ่ 50,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงำน 60 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตมำกกวำ่ปีก่อน 1 

โรงงำน รัฐ Gujarat  ผลิตน ้ำตำลได ้175,000 ตนั จำก 17 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 19  โรงงำน ในปี

ก่อนท่ีผลิตน ้ ำตำลได ้150,000 ตนั  รัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana มีโรงงำน 20 โรงงำนท่ีด ำเนินกำร

ผลิต  โดยเร่ิมท ำกำรผลิตเม่ือกลำงเดือนธนัวำคม (มำกกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน)  และผลิตน ้ำตำลได ้100,000 ตนั  

รัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้ ำตำลได้ 75,000 ตัน  ลดลงจำก 79,000 ตัน ในปีก่อน  มีโรงงำน 13 โรงงำนท่ี

ด ำเนินกำรผลิต  จำก 23 โรงงำนเม่ือปีก่อน  ในรัฐ  Madhya Pradesh มี 19 โรงงำน ผลิตน ้ ำตำลได ้75,000 ตนั  

และรัฐ  Bihar มี 10 โรงงำน ผลิตน ้ ำตำลได้    100,000 ตนั รัฐ  Haryana มีโรงงำน 14 โรงงำนท่ีด ำเนินกำร

ผลิต  และผลิตน ้ำตำลได ้115,000 ตนั  และในรัฐ Punjab มีโรงงำน 16 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ผลิตน ้ำตำล

ได ้80,000 ตนั  

  วนัท่ี  19  ธนัวำคม  2560  มีรำยงำนวำ่มีปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  เพียง ณ วนัท่ี 18 ธนัวำคม ใน

รัฐ  Maharashtra ของอินเดียผลิตน ้ ำตำลได้ 2,537,500 ตนั (มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 1,829,600 ตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 25,180,200 ตนั จำก 18,542,600 ตนั ในปีก่อน เปอร์เซนต์

น ้ ำตำลอยู่ท่ี 10.08%  จำก 9.87% ในปีก่อน   มี 116  จำก 119 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 115 จำก 116 

โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีในปี  2559/2560 ผลิตน ้ ำตำลได ้8.773 ล้ำนตนั และคำดว่ำจะ  

เพิ่มข้ึนเป็น 10 ลำ้นตนั ในปีน้ี 

วนัท่ี  19 ธนัวำคม 2560  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 3,786,742 3,607,895 4.96 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 317,453 306,464 3.59 
โมลำส (ตนั) 138,048 124,995 10.44 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.38 8.49 -1.31 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.65 3.46 5.23 
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 วนัท่ี  19 ธนัวำคม 2560   The EU Commisson รำยงำนวำ่ หลงัจำกท่ีสหภำพยุโรป (EU) ยกเลิกโควตำ

กำรผลิตน ้ ำตำลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 เป็นตน้มำ  คำดวำ่ผลผลิตน ้ ำตำลของ EU ในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึน 

22%  เป็น 20.5 ลำ้นตนั  แต่หลงัจำกนั้นจะค่อย ๆ ลดลงเหลือ 18.9 ลำ้นตนั ในปี 2573/2574  เน่ืองจำกผูผ้ลิตจะ

เผชิญกบัรำคำน ้ ำตำลท่ีคำดว่ำจะลดลง, ผูบ้ริโภคห่วงใยเร่ืองสุขภำพมำกข้ึน  และกำรแข่งขนัจำกสำรให้ควำม

หวำน  Isoglucose โดยในระยะปำนกลำงคำดว่ำรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวใน EU จะลดลงเหลือ 400 ยูโร/ตนั  จำก

ค่ำเฉล่ีย 443 ยูโร/ตนั  ในปี 2559/2560  ซ่ึงเป็นก่อนท่ีจะส้ินสุดระบบโควตำกำรผลิต  ส่วนในปี 2573/2574 

ควำมต้องกำรบริโภคน ้ ำตำลใน EU คำดว่ำจะลดลงเหลือ 17.5 ล้ำนตนั  ลดลง 5% จำกปีน้ี  และกำรบริโภค 

Isoglucoseจะเพิ่มเป็น 1.8 ลำ้นตนั  จำก 0.8 ลำ้นตนั   ในขณะท่ีกำรส่งออกน ้ำตำลจะลดลงเหลือ 2.6 ลำ้นตนั จำก 

3.0 ลำ้นตนั  อน่ึง ในกำรประเมินดงักล่ำว EU 28 ประเทศ  รวมถึงสหรำชอำณำจกัรดว้ย 

 

 

 

 ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

20 ธันวาคม 2560 

 


