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                                                                     22  มกราคม  2559 
 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 120,809 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 867,974 ล็อต 

 
 

 
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2559 427.20 429.90 433.50 425.30 428.50 +1.30 
พฤษภำคม 2559 417.10 418.30 422.20 414.60 417.90 +0.80 
สิงหำคม 2559 409.40 410.70 413.60 407.10 409.80 +0.40 
ตุลำคม 2559 402.00 402.40 405.50 400.10 402.30 +0.30 
ธนัวำคม 2559 400.60 401.20 402.70 398.90 400.60 0.00 
มีนำคม 2560 399.70 398.90 401.40 397.80 399.40 -0.30 
พฤษภำคม 2560 398.40 398.30 400.70 398.00 399.30 +0.90 
สิงหำคม 2560 395.60 396.30 399.30 395.90 396.80 +1.20 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

มีนำคม 2559 14.45 14.54 14.79 14.32 14.42 -0.03 
พฤษภำคม 2559 14.16 14.25 14.48 14.08 14.17 +0.01 
กรกฎำคม 2559 13.93 14.06 14.23 13.85 13.94 +0.01 
ตุลำคม 2559 14.01 14.08 14.28 13.93 14.01 0.00 
มีนำคม 2560 14.40 14.46 14.67 14.33 14.42 +0.02 
พฤษภำคม 2560 14.15 14.22 14.40 14.11 14.19 +0.04 
กรกฎำคม 25609 13.86 13.94 14.10 13.86 13.94 +0.08 
ตุลำคม 2560 13.78 13.84 13.97 13.82 13.89 +0.11 
มีนำคม  2561 13.93 13.99 14.12 13.99 14.09 +0.16 
พฤษภำคม 2561 13.74 13.82 13.96 13.82 13.90 +0.16 
กรกฎำคม 25619 13.57 13.67 13.79 13.65 13.73 +0.16 
ตุลำคม 2561 13.58 13.68 13.80 13.67 13.73 +0.15 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.06-0.13 เซนต ์
รำคำน ้ำตำลปิดตลำดแทบไม่เปล่ียนแปลง แมต้ลำดจะยงัคงวติกเก่ียวกบัอุปทำนน ้ำตำลก็ตำม  ขณะท่ีรำคำ
น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2559 พุง่ข้ึน 2.66 เหรียญสหรัฐฯ   หรือ 9.01% มำปิด
ตลำดท่ี  32.19 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 29.53-32.35 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำย
ดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 0.03 เซนต ์  หรือ 0.21%  ท่ีระดบั 14.42 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.32-14.79 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำด
เพิ่มสูงข้ึน 0.01 เซนต ์ หรือ 0.07% ท่ีระดบั 14.17 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.08-14.48 เซนต ์
ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลงและเพิ่มข้ึนในช่วง 0.01-0.16 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 
120,809 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 21 มกรำคม  2559 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนมีนำคม 2559 ลดลง 5,835 ล็อต เหลือ 328,667 ล็อต  และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง  4,681  ล็อต  เหลือ  
867,974 ล็อต  ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนจำกวนัก่อน  โดยรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 1.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.30% ท่ีระดบั 428.50 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง  425.30-433.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนรำคำน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.19% ท่ีระดบั 417.90 เหรียญ
สหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 414.60-422.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
  
 
 วนัท่ี 22 มกรำคม 2559  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  คำดวำ่ในปี 2558/2559  ซ่ึงเร่ิม
ฤดูกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2558 อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้ 26 ลำ้นตนั ลดลง 3.7%  จำกกำรคำดกำรณ์คร้ัง
ก่อน ในขณะท่ีภำวะแหง้แลง้สร้ำงควำมเสียหำยต่อไร่ออ้ยในรัฐ Maharashtra ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตออ้ยมำกท่ีสุดใน
อินเดีย    กำรปรับลดผลผลิตลงน้ีอำจจะส่งผลลบต่อตวัเลขส่งออกของอินเดีย และส่งผลบวกต่อรำคำน ้ำตำลใน
ตลำดโลก  โดยก่อนหนำ้น้ีสมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดียเคยคำดกำรณ์ในเดือนกนัยำยน 2558   วำ่ผลผลิต
น ้ำตำลในปี 2558/2559 จะอยูท่ี่ 27 ลำ้นตนั ลดลงจำก 28 ลำ้นตนั  ท่ีเคยคำดกำรณ์ไวใ้นเดือน 
กรกฎำคม 2558  
 วนัท่ี 22 มกรำคม 2559  กระทรวงอำหำรของอินเดียรำยงำนวำ่  เงินคำ้งค่ำออ้ยในปี 2557/2558 
(ตุลำคม-กนัยำยน)  ณ วนัท่ี 12 มกรำคม 2559  ลดลงเหลือ 27 พนัลำ้นรูปี (400 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ )  จำก 210 
พนัลำ้นรูปี  ในวนัท่ี 15 เมษำยน 2558  เน่ืองจำกมำตรกำรช่วยเหลือหลำย ๆ อยำ่งจำกรัฐบำลอินเดีย  เพื่อเสริม
สภำพคล่องใหแ้ก่โรงงำนน ้ำตำล  และช่วยใหส้ำมำรถจ่ำยเงินท่ีคำ้งใหแ้ก่ชำวไร่ออ้ยได ้
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 22 มกรำคม 2559 มีรำยงำนวำ่ รัฐบำลในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียในกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 18 
มกรำคม 2559  ไดอ้นุมติักำรก ำหนดรำคำออ้ยในปี 2558/2559 ไวท่ี้ 2,800 รูปี/ตนั (41.3 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  ไม่
เปล่ียนแปลงจำกปีกำรผลิตก่อน  อน่ึง ในรัฐ Tamil Nadu  ซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงกนั ก ำหนดรำคำออ้ยไวท่ี้ 2,850 รูปี/ตนั 
 
 วนัท่ี 22 มกรำคม 2559  นำย Karyanto Suprih รักษำกำรอธิบดีกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศของ
อินโดนีเซียรำยงำนวำ่ ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2559  อินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญำตในกำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบ 
968,143 ตนั และขณะน้ีรัฐบำลอินโดนีเซียก ำลงัพิจำรณำทบทวนประเด็นท่ีวำ่ ทำงรัฐบำลจ ำเป็นตอ้งออก 
ใบอนุญำตน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบบ่อยคร้ังเพียงใด  ซ่ึงก่อนหนำ้น้ีรัฐบำลอินโดนีเซียเคยระบุวำ่ ในปี 2559 ทำง 
รัฐบำลวำงแผนจะออกใบอนุญำตทุกๆ 6 เดือน เพื่อเพิ่มควำมแน่นอนใหแ้ก่อุปทำนน ้ำตำลส ำหรับอุตสำหกรรม
อำหำรในอินโดนีเซีย   อน่ึง  ในช่วงตน้เดือนมกรำคม  2559   เจำ้หนำ้ท่ีสมำคมอุตสำหกรรมอำหำรและ 
เคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซียเคยคำดกนัวำ่อินโดนีเซียอำจจะน ำเขำ้น ้ำตำล  3.2  ลำ้นตนั ในปีน้ี  เพิ่มข้ึนจำก 
จำก 2.88 ลำ้น ในปี 2558 
 
 วนัท่ี 22 มกรำคม 2559 ส ำนกัข่ำว Bloomberg รำยงำนวำ่  นำยสมศกัด์ิ  จนัทรรวงทอง เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย (สอน.)  ของไทยคำดวำ่ในปี 2558/2559 (พฤศจิกำยน –ตุลำคม)  ไทยจะ
ผลิตน ้ำตำลได ้10 ลำ้นตนั  (tel quel) จำกปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 100 ลำ้นตนั  โดยผลผลิตน ้ำตำลลดลง 14% จำก 
11.6 ลำ้นตนั ในประมำณกำรครำวก่อน  เน่ืองจำกผลผลิตออ้ยไดรั้บผลกระทบจำกภำวะภยัแลง้  โดยเฉพำะ
แหล่งปลูกออ้ยในแถบจงัหวดัทำงภำคกลำงและตะวนัตก  อน่ึง ในปี 2557/2558  ไทยผลิตน ้ำตำลได ้11.3 ลำ้น
ตนั  จำกปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 106 ลำ้นตนั  นอกจำกนั้นเลขำธิกำรสอน. กล่ำววำ่ในช่วง 5 ปีขำ้งหนำ้ ผลผลิต
น ้ำตำลของไทยจะเพิ่มข้ึน 5 ลำ้นตนั  ตำมกำรขยำยก ำลงักำรผลิตของโรงงำนน ้ำตำลและนโยบำยของรัฐบำลใน
กำรเปล่ียนพื้นท่ีเพำะปลูกจำกขำ้วไปปลูกออ้ยแทน โดยภำยในปี 2569  ผลผลิตออ้ยจะเพิ่มเป็น 180 ลำ้นตนั  
และจะผลิตน ้ำตำลได ้20 ลำ้นตนั  ในขณะท่ีพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยจะเพิ่มเป็น 16 ลำ้นไร่ จำกปัจจุบนัท่ี 10 ลำ้นไร่ 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 มกราคม 2559 
 

 


