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20  พฤศจิกายน  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.80 12.89 12.91 12.36 12.46 -0.34 
พฤษภำคม 2562 12.93 13.00 13.03 12.52 12.59 -0.34 
กรกฎำคม 2562 13.04 13.10 13.13 12.67 12.72 -0.32 
ตุลำคม 2562 13.22 13.27 13.30 12.91 12.94 -0.28 
มีนำคม 2563 13.71 13.75 13.80 13.44 13.46 -0.25 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.70 13.72 13.74 13.47 13.46 -0.24 
กรกฎำคม 2563 13.68 13.69 13.71 13.47 13.46 -0.22 
ตุลำคม 2563 13.75 13.75 13.79 13.52 13.54 -0.21 
มีนำคม 2564 14.08 14.08 14.10 13.86 13.87 -0.21 
พฤษภำคม 2564 13.95    13.74 -0.21 
กรกฎำคม 2564 13.86    13.65 -0.21 
ตุลำคม 2561 13.91    13.70 -0.21 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 142,771 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

786,946 ลอ็ต 
                      

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 343.90 344.20 345.20 337.30 338.10 -5.80 
พฤษภำคม 2562 348.60 348.70 349.70 342.20 342.60 -6.00 
สิงหำคม 2562 354.40 354.10 355.40 348.00 348.40 -6.00 
ตุลำคม 2562 357.90 357.80 358.90 352.00 352.40 -5.50 
ธนัวำคม 2562 363.30 363.20 363.20 358.00 358.20 -5.10 
มีนำคม 2563 368.90 364.20 364.40 363.80 364.00 -4.90 
พฤษภำคม 2563 372.60 369.00 369.60 368.50 368.50 -4.10 
สิงหำคม 2563  0.00 373.10 373.10 373.10 -0.70 

         บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จำ้กัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตรกิตัน) 
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              ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และเพิม่ข้ึนจำกวนั

ก่อนในช่วง 0.01-0.09 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน  โดยนำย Jack Scoville รองประธำน

บริษทั Price Futures Group ระบุวำ่ “รำคำน ้ำมนัดิบร่วงค่อนขำ้งมำกและตลำดน ้ำมนัเบนซินกร่็วงอยำ่งชดัเจน

เช่นกนั ซ่ึงเป็นตวัถ่วงรำคำน ้ำตำล และดอลลำร์สหรัฐฯ แขง็ค่ำข้ึน ถ่วงรำคำโภคภณัฑท์ั้งหมด ดูเหมือนจะมี

กำรขำยคร้ังใหญ่และหลีกเล่ียงควำมเส่ียงก่อนวนัหยดุ”  กำรคำดกำรณ์วำ่บรำซิลอำจเพิ่มสดัส่วนกำรใชอ้อ้ย

ผลิตเอทำนอลแทนน ้ำตำลช่วยหนุนรำคำในช่วงไม่ก่ีสปัดำห์ท่ีผำ่นมำ อยำ่งไรกต็ำม รำคำน ้ำมนัลดลงเป็นกำร

กระตุน้ควำมกงัวลวำ่เศรษฐกิจเอทำนอลก ำลงัเปล่ียนแปลงไปและอำจกระตุน้ใหเ้กิดกำรกลบัมำผลิตน ้ำตำล

มำกข้ึน รำคำน ้ำมนัลดลงกวำ่ 7% โดยน ้ำมนัดิบสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบกวำ่ 1 ปี จำกกำรเทขำยใน

วงกวำ้งของตลำดหุน้วอลลส์ตรีทจำกควำมกงัวลเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัภำวะเศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอตวั ดำ้นรำคำ

น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สญัญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.77 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 6.59% 

ท่ีระดบั 53.43 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 52.77-57.44 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำล

ทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสญัญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.34 เซนต ์  หรือ 2.66% ท่ีระดบั 12.46 

เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.36-12.91 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสญัญำเดือนพฤษภำคม  

2562 ปิดตลำดลดลง 0.34 เซนต ์  หรือ 2.63% ท่ีระดบั 12.59 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 

12.52-13.03 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.21-0.32 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมี

จ ำนวน 142,771 ลอ็ต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 ของน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 3,187 ลอ็ต เป็น 331,391 ลอ็ต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 4,308 ลอ็ต 

เป็น 786,946 ลอ็ต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำว

สัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 5.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.69% ท่ีระดบั 338.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 337.30-345.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสญัญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 6.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.72% ท่ีระดบั 342.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 342.20-349.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

             
 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561  สมำคมน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  ของอินเดียรำยงำนวำ่  ในฤดูกำร
ผลิตปี 2561/2562 (ตุลำคม – กนัยำยน)  เพยีง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561  อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้1.163 ลำ้น
ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลงจำก 1.373 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงำนน ้ำตำล
จ ำนวน 238  โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ลดลงจำก 349 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยโรงงำน
ส่วนใหญ่ในรัฐ Uttar Pradesh เร่ิมท ำกำรผลิตในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤศจิกำยน และจนถึงกลำงเดือน 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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พฤศจิกำยนมีโรงงำนจ ำนวน 71 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ลดลงจำก 78 โรงงำน  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน  ขณะท่ีในปีก่อนมีโรงงำนจ ำนวน 38 โรงงำนเร่ิมด ำเนินกำรผลิตในเดือนตุลำคมเน่ืองจำกกำรเปิดหีบ
ล่ำชำ้ ท ำใหผ้ลผลิตน ้ำตำลลดลงเหลือ 176,000 ตนั  จำก 567,000 ตนั ในปีก่อน  ในทำงตรงกนัขำ้ม รัฐ  
Maharashtra  เร่ิมท ำกำรผลิตในช่วงคร่ีงหลงัของเดือนตุลำคม  ขณะท่ีในปีก่อนเร่ิมท ำกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 5 
พฤศจิกำยน   และจนถึงกลำงเดือนพฤศจิกำยน ผลิตน ้ำตำลได ้631,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 326,000 ตนั ในปีก่อน  
โดยโรงงำนจ ำนวน 108 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ลดลงจำก 160 โรงงำนในปีก่อน  ส่วนรัฐ Karna taka ผลิต
น ้ำตำลได ้185,000 ตนั  ลดลงจำก 371,000 ตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงำนจ ำนวน 36 โรงงำน ท่ีด ำเนินกำรผลิต 
ลดลงจำก 59 โรงงำน ในปีก่อน  รัฐ  Gujara ผลิตน ้ำตำลได ้ 105,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 80,000 ตนั ในปีก่อน  
โดยโรงงำน 14 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  นอ้ยกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน  และรัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้ำตำลได ้ 
60,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 17,000  ตนั ในปีก่อน  มีโรงงำน 4 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  เทียบกบั 6 โรงงำนในปี
ก่อน 

 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รำยงำนปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 
ค่ำ ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้ำตำลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2561 ดงัน้ี 

 
รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมำณออ้ยเขำ้หีบประจ ำสปัดำห์ (ตนั) 995,339 1,319,305 -24.56 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบสะสม (ตนั) 30,978,022 29,380,041 +5.44 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบคิดเป็นร้อยละของประมำณกำร (%) 94.90 88.00 +7.84 
ซี.ซี.เอส. ประจ ำสัปดำห์ (%) 14.76 12.76 +15.67 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.3 13.5 +5.93 
ผลผลิตน ้ำตำลประจ ำสปัดำห์ (ตนั) 146,912 168,343 -12.73 
ผลผลิตน ้ำตำลสะสม (ตนั) 4,429,857 3,966,306 +11.69 

 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

21 พฤศจิกายน 2561 

 
 


