
www.sugarzone.in.th 

 

Daily Market Report 

 

 

20  กุมภาพนัธ์  2562  

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) มีนำคม 2562 13.35 13.34 13.50 13.17 13.44 +0.09 
พฤษภำคม 2562 13.23 13.24 13.42 13.06 13.38 +0.15 
กรกฎำคม 2562 13.40 13.45 13.60 13.23 13.57 +0.17 
ตุลำคม 2562 13.75 13.76 13.93 13.56 13.92 +0.17 
มีนำคม 2563 14.45 14.48 14.60 14.26 14.58 +0.13 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.47 14.47 14.57 14.36 14.55 +0.08 
กรกฎำคม 2563 14.44 14.43 14.52 14.34 14.51 +0.07 
ตุลำคม 2563 14.52 14.45 14.56 14.40 14.56 +0.04 
มีนำคม 2564 14.97 14.87 15.00 14.87 15.00 +0.03 
พฤษภำคม 2564 14.91 14.83 14.92 14.83 14.94 +0.03 
กรกฎำคม 2564 14.90 14.88 14.88 14.88 14.92 +0.02 
ตุลำคม 2564 15.00    15.02 +0.02 

                

               

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

207,917 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

871,056 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 359.10 359.00 361.60 354.60 360.00 +0.90 
สิงหำคม 2562 364.90 365.00 367.80 360.80 366.50 +1.60 
ตุลำคม 2562 370.30 370.40 373.00 366.50 372.00 +1.70 
ธนัวำคม 2562 376.80 377.10 379.50 374.70 378.50 +1.70 
มีนำคม 2563 383.70 384.10 386.50 381.20 385.70 +2.00 
พฤษภำคม 2563 388.00 388.10 390.60 388.10 389.90 +1.90 
สิงหำคม 2563 391.10 390.10 392.80 390.10 392.80 +1.70 
ตุลำคม 2563 394.20 0.00 395.90 395.90 395.90 +1.70 

         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 0.01-0.10 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีสัญญำเดือนมีนำคมแตะระดบัสูงสุด     

ในรอบ 3 เดือนคร่ึงท่ี 13.50 เซนต ์ และสัญญำเดือนพฤษภำคมแตะระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 

2561 ท่ีระดบั 13.42 เซนต ์โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ กำรซ้ือคืนของกองทุนท่ำมกลำงเงินเรียลของบรำซิลท่ีแขง็ค่ำข้ึน

และกำรปรับข้ึนของรำคำน ้ำมนั ท่ีพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน รำคำน ้ำมนัท่ีสูงข้ึนกระตุน้ให้โรงงำน

ในบรำซิลใชอ้อ้ยในกำรผลิตเอทำนอลแทนน ้ำตำล และกำรส่งออกน ้ำตำลท่ีลดลงจำกผูผ้ลิตน ้ำตำลของบรำซิล 

นอกจำกน้ีอินโดนีเซียซ่ึงเป็นผูน้ ำเขำ้น ้ำตำลรำยใหญ่ท่ีสุดของโลกอำจน ำเขำ้น ้ำตำลเพิ่มข้ึนในปีน้ี หลงัจำก

สมำคมน ้ำตำลรีไฟน์ของอินโดนีเซียกล่ำววำ่ผูผ้ลิตน ้ำตำลจะน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบในปี 2562 เพิ่มข้ึน 5.36% 

เป็น  3.2 ลำ้นตนั ซ่ึงช่วยกระตุน้กำรปรับข้ึนของรำคำน ้ ำตำล รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบ

เดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.83 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.48% ท่ีระดบั 56.92 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  

หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 55.48-57.55 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน

มีนำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.67% ท่ีระดบั 13.44 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 13.17-13.50 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 0.15 เซนต ์หรือ 

1.13 ท่ีระดบั 13.38 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 13.06-13.42 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด

ตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.02-0.17 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 207,917 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน

ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2562 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ลดลง 9,640 ล็อต 

เหลือ 96,815 ล็อต แต่ของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 6,431 ล็อต เหลือ 871,056 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิด

ตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 0.90 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.25% ท่ีระดบั 360.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 354.60-

361.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 1.60 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.44% ท่ีระดบั 366.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 360.80-367.80 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 ISMA รำยงำนวำ่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนกุมภำพนัธ์  2562  
โรงงำนน ้ำตำลอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้3.411 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.232 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
แต่ลดลงจำก 3.833 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกรำคม รวมผลผลิตน ้ำตำลทั้งหมดถึงวนัท่ี 15  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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กุมภำพนัธ์ 2562 มีจ ำนวน 21.930 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 20.355 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงำน 507 โรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ 7 โรงงำนในช่วง 2 สัปดำห์ก่อน และมำกกวำ่ 13 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 117 โรงงำน  ผลิตน ้ำตำลได ้6.393 ลำ้นตนั  ลดลง
เล็กนอ้ยจำก 6.454 ลำ้นตนั ซ่ึงผลิตโดย 119 โรงงำนในเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อตัรำกำรหีบสกดัสูงกวำ่ปี
ก่อน  0.77%   แต่ผลผลิตต่อแฮคแตต ่ำกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกผลผลิตทั้งหมดในรัฐ Uttar Pradesh จะนอ้ยกวำ่ปี
ก่อน ส่วนรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้8.298 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 824,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงำน 6 
โรงงำนท่ีหยดุกำรผลิต และมีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 187 โรงงำน เทียบกบั 183 โรงงำน ในปีก่อน  และในปี
น้ีกำรเปิดหีบเร็วกวำ่ปีก่อน และคำดวำ่โรงงำนจะปิดหีบเร็วข้ึนเน่ืองปริมำณออ้ยลดลง  รัฐ Karnataka  ผลิต
น ้ำตำลไดจ้  ำนวน 3.874 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.073 ลำ้นตนั และสูงกวำ่ 3.752 ลำ้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 
2560/2561   มีโรงงำน  10 โรงงำนท่ีหยดุกำรผลิต  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 57 โรงงำน มำกกวำ่ปีก่อน 5 
โรงงำน รัฐ  Tamil Nadu ผลิตน ้ำตำลได ้ 350,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 290,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรผลิตเพิ่มข้ึน 5 โรงงำน รวมเป็น 33 โรงงำน รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้ำตำลได ้778,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 
725,000 ตนั (มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 16 โรงงำน จำก 17 โรงงำนในปีก่อน)  รัฐ Andhra Pradesh และ 
Telangana ผลิตน ้ำตำลได ้ 450,000 ตนั โดยมีโรงงำน 24 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 460,000 ตนั มี
โรงงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  23 โรงงำน ในปีก่อน รัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้ 490,000 ตนั  รัฐ Punjab ผลิต
น ้ำตำลได ้375,000 ตนั รัฐ  Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้360,000 ตนั รัฐ  Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้ 215,000 ตนั  
และรัฐ Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้ำตำลได ้320,000 ตนั 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  
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