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19  ธันวาคม  2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.30 12.30 12.88 12.27 12.47 +0.17 
พฤษภำคม 2562 12.38 12.40 12.94 12.36 12.54 +0.16 
กรกฎำคม 2562 12.53 12.54 13.04 12.50 12.67 +0.14 
ตุลำคม 2562 12.81 12.84 13.29 12.78 12.93 +0.12 
มีนำคม 2563 13.39 13.42 13.85 13.36 13.49 +0.10 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.44 13.43 13.79 13.42 13.53 +0.09 
กรกฎำคม 2563 13.45 13.45 13.70 13.44 13.52 +0.07 
ตุลำคม 2563 13.54 13.54 13.75 13.51 13.60 +0.06 
มีนำคม 2564 13.92 13.90 14.00 13.90 13.97 +0.05 
พฤษภำคม 2564 13.81 13.81 13.81 13.81 13.86 +0.05 
กรกฎำคม 2564 13.75    13.80 +0.05 
ตุลำคม 2564 13.80    13.85 +0.05 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 116,836 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

853,309 ล็อต 
                    

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 336.00 336.90 348.70 336.20 341.00 +5.00 
พฤษภำคม 2562 340.30 341.00 352.30 340.40 345.00 +4.70 
สิงหำคม 2562 345.70 346.30 356.80 345.60 349.60 +3.90 
ตุลำคม 2562 350.10 351.00 359.70 349.90 353.40 +3.30 
ธนัวำคม 2562 355.60 356.50 365.00 355.20 358.60 +3.00 
มีนำคม 2563 361.10 361.60 370.30 361.10 363.90 +2.80 
พฤษภำคม 2563 365.30 366.40 373.10 366.00 367.90 +2.60 
สิงหำคม 2563 368.20 370.50 377.60 370.00 371.60 +3.40 

         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 เพิ่มข้ึน และลดลง
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.03  เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน  โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ รำคำน ้ำตำล
ไดรั้บแรงหนุนจำกรำคำน ้ำมนัท่ีสูงข้ึนและเงินเรียลบรำซิลแขง็ค่ำ เงินเรียลแขง็ค่ำบัน่ทอนควำมตอ้งกำรขำยของ
ผูผ้ลิต เน่ืองจำกลดผลตอบแทนในกำรขำยสินคำ้ในสกุลดอลลำร์ เช่น น ้ำตำลและกำแฟ   ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 
NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.57 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.37% ท่ีระดบั 48.17 
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 46.30-48.36  เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์
คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.17 เซนต ์หรือ 1.38% ท่ีระดบั 12.47 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.27-12.88 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.16 
เซนต ์หรือ 1.29% ท่ีระดบั 12.54 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.36-12.94 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน 
ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.05-0.14 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 116,836 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน
ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 18  ธนัวำคม  2561 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 10,478 ล็อต 
เป็น 369,406 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 23,865 ล็อต เป็น 853,309 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิด
ตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 5.00 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 1.49% ท่ีระดบั 341.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 336.20-348.70 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 4.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 
1.38% ท่ีระดบั 345.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 340.40-352.30 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั 

 

  

 วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ในคร่ึงเดือนแรกของ
เดือนธนัวำคม โรงงำนน ้ำตำลอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้3.079  ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 2.810 
ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกำยน และเพิ่มข้ึนจำก 2.990 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ ำตำลไดจ้  ำนวน 7.052 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 6.904 ลำ้น
ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงำน 462 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต มำกกวำ่ 47 โรงงำนใน 2 
สัปดำห์ก่อน  แต่นอ้ยในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 14 โรงงำน  ในรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้1.894 ลำ้น
ตนั  ลดลงจำก 2.337 ลำ้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงำน 116 โรงงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน  รัฐ 
Maharasthra ผลิตน ้ำตำลได ้ 2.9 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 2.57 ลำ้นตนั  ในปีก่อน  มีโรงงำน  178 โรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต  นอ้ยกวำ่ปีก่อน 2 โรงงำน  อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 10.18% เพิ่มข้ึนจำก 10.10%    

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 ในปีก่อน รัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้ 1.394 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 1.124 ลำ้นตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต 63  โรงงำน มำกกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน รัฐ Gujara ผลิตน ้ำตำลได ้ 310,000 ตนั มีโรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต 16 โรงงำน เทียบกบั 275,000 ตนั  และมีโรงงำนน ้ำตำลด ำเนินกำรผลิต 17 โรงงำนในปีก่อน  รัฐ 
Andhra Pradesh และ Telangana มีโรงงำน 18 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  (นอ้ยกวำ่ปีก่อน 25 โรงงำน) ผลิต
น ้ำตำลได ้105,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 98,000 ตนั ในปีก่อน รัฐ  Tamil Nadu  มีโรงงำนน ้ำตำลเพียง 5 โรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต  (ลดลงจำก 19 โรงงำนในปีก่อน) ผลิตน ้ำตำลได ้85,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 47,000 ตนั  ส่วนในรัฐ
เล็ก ๆ คือรัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้136,000 ตนั ( 9 โรงงำน)  รัฐ Punjab ผลิตน ้ำตำลได ้35,000 ตนั (16 โรงงำน) 
รัฐ Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้90,000 ตนั (14 โรงงำน)   และรัฐ  Madhya Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้65,000 ตนั (19 
โรงงำน) 
 วนัท่ี  19 ธนัวำคม 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

กำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  25 พฤศจิกำยน  2561 ดงัน้ี   

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 4,160,228 3,786,742 +9.86 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 363,406 317,453 +14.48 
โมลำส (ตนั) 158,874 138,048 +15.09 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.74 8.38 +4.20 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.82 3.65 +4.75 

  
 วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561  Sader ของเมก็ซิโก รำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 58,841 71,199 -17.36 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 4,673,986 5,798,786 -19.40 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 408,372 551,995 -26.02 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 8.74 9.52 -8.22 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 6.94 7.75 -10.48 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.43 81.45 -2.47 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

20  ธันวาคม 2561 
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