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เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.78 12.76 12.80 12.68 12.74 -0.04 
กรกฎำคม 2562 12.96 12.97 12.99 12.87 12.95 -0.01 
ตุลำคม 2562 13.29 13.29 13.32 13.20 13.30 +0.01 
มีนำคม 2563 14.17 14.17 14.20 14.09 14.17 0.00 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.28 14.28 14.28 14.21 14.27 -0.01 
กรกฎำคม 2563 14.34 14.31 14.34 14.26 14.33 -0.01 
ตุลำคม 2563 14.48 14.45 14.46 14.39 14.46 -0.02 
มีนำคม 2564 15.00 14.96 15.00 14.92 14.97 -0.03 
พฤษภำคม 2564 15.00 14.93 14.93 14.93 14.96 -0.04 
กรกฎำคม 2564 15.00    14.95 -0.05 
ตุลำคม 2564 15.13    15.08 -0.05 

                 

               

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

92,470 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

920,560 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 341.80 340.80 342.00 337.70 338.00 -3.80 
สิงหำคม 2562 351.80 351.20 351.70 347.80 348.50 -3.30 
ตุลำคม 2562 357.60 356.80 357.60 354.50 355.20 -2.40 
ธนัวำคม 2562 365.30 363.90 364.80 362.60 363.60 -1.70 
มีนำคม 2563 373.20 371.80 372.90 371.20 372.40 -0.80 
พฤษภำคม 2563 379.80 378.60 379.20 378.40 379.20 -0.60 
สิงหำคม 2563 384.70 383.30 384.20 383.00 384.20 -0.50 
ตุลำคม 2563 389.40 387.50 388.90 387.50 388.90 -0.50 

         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 0.01-0.07 เซนต ์  และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน จำกข่ำวสมำคมกำรคำ้น ้ำตำล

แห่งอินเดีย (All India Sugar Trade Association) ปรับเพิ่มประมำณกำรกำรผลิตน ้ำตำลของอินเดียปี 2561/2562 

เป็น 32.6 ลำ้นตนั จำก 31.5 ลำ้นตนั เม่ือประมำณกำรเดือนมกรำคม  รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่ง

มอบเดือนเมษำยน 2561 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.36% ท่ีระดบั 59.83 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  

หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 58.39-60.12 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.04 เซนต ์ หรือ 0.31% ท่ีระดบั 12.74 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.68-12.80 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.01 เซนต ์  หรือ 

0.08% ท่ีระดบั 12.95 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.87-12.99 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด

ตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.05 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 92,470 ล็อต 

น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 

ลดลง 6,690 ล็อต เหลือ 331,147 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,006 ล็อต เป็น 920,560 ล็อต ส่วนตลำด

น ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.11% ท่ีระดบั 338.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 337.70-342.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 

ปิดตลำดลดลง 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.94% ท่ีระดบั 348.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 347.80-351.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 20 มีนำคม  2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรำยงำนวำ่ ใน
ปี 2561  ออสเตรเลียผลิตน ้ ำตำลได ้ 4,724,520 ตนั เพิ่มข้ึน 5.4% จำก 4,480,571 ตนั ในปีก่อน ส่วน พื้นท่ี
เพำะปลูกออ้ยมีจ ำนวน 382,498 แฮคแต เพิ่มข้ึน 1.4% จำก 377,101 แฮคแต ในปีก่อน   แต่ผลผลิตออ้ยเฉล่ีย
ลดลงต ่ำสุดในรอบ 5 ปี  ท่ี 84.95 แฮคแต/ตนั จำก 88.44 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 
32,492,122 ตนั  ลดลง 2.6% จำก 33,349,541 ตนั ในปีก่อน ค่ำควำมหวำนเฉล่ีย (CCS) อยูท่ี่ 14.30% ซ่ึงสูงสุด
ในรอบ 9 ปี  และจำก 13.27% .ในปีก่อน 
 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี  20  มีนำคม  2562   JOB Economia รำยงำนวำ่ในปี 2562/2563 ทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลจะ
ผลิตน ้ำตำลได ้26.5-27.5 ลำ้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 26.5 ลำ้นตนั ในปี 2561/2562 และคำดวำ่ปริมำณออ้ยเขำ้
หีบจะลดลงเหลือ 562-568 ลำ้นตนั จำก 570 ลำ้นตนั ในปี 2561/2562 และยงัคำดวำ่โรงงำนจะจดัสรรออ้ย
จ ำนวน 37% ส ำหรับผลิตน ้ำตำล เพิ่มข้ึนจำก 35% ในปี 2561/2562  ส่วนผลผลิต       เอทำนอลจะลดลงเหลือ 
28-29 พนัลำ้นลิตร จำก 30.5 พนัลำ้นลิตร ในปี 2561/2562 
 วนัท่ี 20 มีนำคม 2562 มีรำยงำนวำ่ เอลซลัวำดอร์ผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-
ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2562 ได ้40,475 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 38,667 ตนั ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี 2561/2562  มีจ ำนวน  627,211 ตนั ลดลง 4.72% จำก 658,284 ตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 11.54% ซ่ึงเท่ำกบัปีก่อน 
 วนัท่ี 20 มีนำคม 2562  กระทรวงเกษตรและอำหำรของเบลำรุสก ำหนดเป้ำหมำยในกำรผลิตบ้ีทในปี 
2562 ไวท่ี้ 5.0 ลำ้นตนั  และในปี 2561 เบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4.806 ลำ้นตนั ลดลงจำก 4.989 ลำ้นตนั ในปีก่อน 
ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.6 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 50.0 ตนั/แฮคแต  พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 101,000 แฮค
แต จำก 99,800 แฮคแต  
 วนัท่ี 20 มีนำคม 2562  ส ำนกังำนสถิติของฟินแลนด์รำยงำนวำ่ในปี  2561 ฟินแลนดเ์ก็บเก่ียวบ้ีทได ้
355,400 ตนั  ลดลงจำก 430,300 ตนั ในปีก่อน  พื้นท่ีเก็บเก่ียวมีจ ำนวน 9,800 แฮคแต ลดลงจำก 11,800 แฮคแต  
ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  35.54 ตนั/แฮคแต  ลดลงจำก 36.55 ตนั/แฮคแต  ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลจะอยูท่ี่ประมำณ 
51,000 ตนั  ลดลงจำก 65,000 ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี 20 มีนำคม 2562  รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลของโปแลนดใ์นปี 2561/2562 มีจ ำนวน 2,191,346 ตนั 
(มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลง 5.3% จำก 2,313,069 ตนั ในปี 2560/2561  พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทในปี 2561 เพิ่มข้ึน
เป็น  239,400 แฮคแต  จำก 232,000 แฮคแต ในปี 2560 แต่ควำมแหง้แลง้ ส่งผลใหผ้ลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลงเหลือ 
59.69 ตนั/แฮคแต จำก 68.62 ตนั/แฮคแต  ส่วนเปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 17.8% จำก 16.5%  โปแลนดผ์ลิตน ้ำตำล
ในช่วง 25 สิงหำคม – 18 มกรำคม รวมระยะเวลำ 146 วนั  และระยะเวลำในกำรผลิตอยูท่ี่ 117 วนั ลดลงจำก 128 
วนั ในปีก่อน 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

21  มีนาคม  2562 

 


