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21  เมษายน  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2558 12.69 12.75 12.78 12.37 12.41 -0.28 
กรกฎำคม 2558 12.67 12.70 12.71 12.35 12.38 -0.29 
ตุลำคม 2558 13.15 13.16 13.20 12.86 12.90 -0.25 
มีนำคม 2559 14.34 14.34 14.40 14.10 14.15 -0.19 
พฤษภำคม 2559 14.42 14.42 14.47 14.17 14.23 -0.19 
กรกฎำคม 2559 14.40 14.40 14.40 14.14 14.21 -0.19 
ตุลำคม 2559 14.58 14.55 14.58 14.37 14.42 -0.16 
มีนำคม 2560 15.09 15.08 15.10 14.89 14.95 -0.14 
พฤษภำคม 2560 15.00 15.02 15.02 14.85 14.88 -0.12 
กรกฎำคม 25609 14.91 14.90 14.94 14.75 14.78 -0.13 
ตุลำคม 2560 14.95 14.94 14.98 14.79 14.83 -0.12 
มีนำคม  2561 15.12 15.11 15.11 15.00 15.00 -0.12 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 153,127 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 852,690 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2558 360.80 360.70 363.90 355.50 357.40 -3.40 
ตุลำคม 2558 362.00 361.50 363.90 356.30 357.50 -4.50 
ธนัวำคม 2558 369.50 369.00 371.60 363.90 365.10 -4.40 
มีนำคม 2559 375.50 374.70 376.40 369.90 371.00 -4.50 
พฤษภำคม 2559 382.00 380.60 383.10 377.50 377.70 -4.30 
สิงหำคม 2559 388.00 386.10 388.40 383.50 383.70 -4.30 
ตุลำคม 2559 391.80 388.70 388.70 388.10 388.10 -3.70 
ธนัวำคม 2559 398.80 0.00 395.10 395.10 395.10 -3.70 
 
 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01 - 0.06 เซนต์ รำคำน ้ ำตำลปิดลดลงต่อ สู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ 2 สัปดำห์อนัเป็น  
ผลจำกแรงขำยของนกัเก็งก ำไร ท่ำมกลำงแนวโนม้ทำงเทคนิคท่ีอ่อนแอ  ส่วนรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX  
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2558  ด่ิงลง 1.12 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.99%  มำปิดตลำดท่ี 55.26  เหรียญสหรัฐฯ /
บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 55.01-56.91 เหรียญสหรัฐฯ  โดยสัญญำน ้ ำมนัดิบเดือนพฤษภำคมครบ
ก ำหนดส่งมอบในช่วงปิดตลำดวนัองัคำรน้ี  รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 
2558 ปิดตลำดลดลง 0.28 เซนต ์ หรือ 2.21% ท่ีระดบั 12.41 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.37-12.78  
เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.29 เซนต ์หรือ 2.29% ท่ีระดบั 12.38 
เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหวำ่ง 12.35-12.71 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 
0.12-0.25 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 153,127 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 20 
เมษำยน 2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ลดลง 18,071 ล็อต เหลือ 123,379 ล็อต และของ
น ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 13,134 ล็อต เหลือ 852,690 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัลดลง
เช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 
0.94% ท่ีระดบั 357.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 355.50-363.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 4.50  เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.24% ท่ีระดบั 
357.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 356.30-363.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

วนัท่ี 21  เมษำยน  2558     มีรำยงำนวำ่ ค่ำเงินเรียลของบรำซิลเม่ือเทียบกบัเงินดอลลำร์สหรัฐฯ 
ตั้งแต่ตน้ปี 2558 ลดลงไปแลว้ 20% และกำรลดค่ำเงินเรียล ไดท้  ำใหก้ำรส่งออกของบรำซิลเพิ่มข้ึน ส ำหรับ
ปริมำณออ้ยของบรำซิลในภำคกลำง-ใต ้ ซ่ึงเร่ิมเปิดหีบในเดือนน้ี มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน 2.6% มำอยู่
ท่ี 585 ลำ้นตนั จะท ำใหก้ำรส่งออกมำกข้ึน 

วนัท่ี 21  เมษำยน  2558  มีรำยงำนวำ่ รัฐบำลอินเดียอำจจะเพิ่มภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลถึง 40% จำก
ปัจจุบนัท่ี 25% เพือ่หยุดย ั้งกำรลดลงของรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศ  และเพื่อใหโ้รงงำนแกไ้ขปัญหำกำรติด
คำ้งค่ำออ้ยประมำณ 200,000 ลำ้นรูปี ทั้งน้ี ในวนัท่ี 15 เมษำยน 2558   มีโรงงำนน ้ำตำลท่ีประกำศปิดแลว้ 240 
โรงงำน จำกทั้งหมด 530 โรงงำน ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลืออีก 290 ยงัคงเปิดหีบอยู ่

วนัท่ี 21  เมษำยน  2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  ในอียปิตค์ำดวำ่ใน 
ปี 2558/2559  อียปิตจ์ะผลิตน ้ำตำลทรำยดิบเพิ่มข้ึน 3%  เป็น 2.127 ลำ้นตนั  เน่ืองจำกผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีท
เพิ่มข้ึน 60,000 เมตริกตนั เป็น 1.210 ลำ้นตนั  และคำดวำ่กำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบจะลดลง 23%  หรือ 
300,000 เมตริกตนั จำกปี 2557/2558  เหลือ 1 ลำ้นตนั  ส่วนปริมำณกำรบริโภคคำดวำ่จะเพิ่มข้ึน 2.5% 
เน่ืองจำกจ ำนวนประชำกรเพิ่มข้ึน 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี 21  เมษำยน  2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( USDA)  ในอำร์เจนตินำ 
คำดวำ่ในปี 2558/2559 อำร์เจนตินำจะผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น 2.25 ลำ้นตนั ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกฝนตกมำกใน
เดือนกุมภำพนัธ์และมีนำคม ขณะท่ีอุตสำหกรรมในประเทศก ำลงัเผชิญควำมยำกล ำบำก เน่ืองจำกสต็อค
น ้ำตำลคงเหลือท่ีสูงข้ึน กำรคำดกำรณ์ผลผลิตน ้ำตำลจ ำนวนมำก รำคำน ้ำตำลในตลำดโลกท่ีตกต ่ำ ตน้ทุนกำร
ผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และกำรบริโภคภำยในประเทศท่ีค่อนขำ้งต ่ำ โดยมีควำมตอ้งกำรใหภ้ำครัฐเพิ่มส่วนผสมเอทำ
นอล และจะมีกำรส่งออกน ้ ำตำลเพิ่มข้ึน แมจ้ะมีกำรสูญเสียเงินมำกก็ตำม  ส่วนกำรส่งออกคำดวำ่จะอยูท่ี่
ประมำณ 400,000 ตนั 
    วนัท่ี 21  เมษำยน  2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( USDA) ในเมก็ซิโก     
คำดวำ่ในปี 2558/2559 เมก็ซิโก จะผลิตน ้ำตำลได ้6.5 ลำ้นตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) แมว้ำ่ยงัไม่มีกำร
คำดกำรณ์อยำ่งเป็นทำงกำร  ขณะท่ีผลผลิตน ้ำตำลในปี2557/2558 มีกำรปรับปรุงใหม่ โดยลดลง
เหลือ 6.4  ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ)  ส่วนกำรส่งออกน ้ำตำลในปี  2558/2559 คำดวำ่จะอยูท่ี่ 1.8 ลำ้นตนั 
(มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) เทียบกบัประมำณกำรกำรส่งออกน ้ำตำลทั้งหมดของปี 2557/2558 ท่ี 1.6 ลำ้นตนั 
(มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ)  โดยส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำจ ำนวน 1.38 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ)   
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22 เมษายน 2558 
 
 


