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Daily Market Report 

  

 

22 กุมภาพนัธ์  2561 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-) 

มีนำคม 2561 13.38 13.40 13.74 13.40 13.71 +0.33 
พฤษภำคม 2561 13.27 13.28 13.63 13.28 13.58 +0.31 
กรกฎำคม 2561 13.43 13.43 13.71 13.42 13.67 +0.24 
ตุลำคม 2561 13.83 13.82 14.04 13.80 14.00 +0.17 
มีนำคม 2562 14.63 14.60 14.81 14.60 14.76 +0.13 
พฤษภำคม 2562 14.66 14.69 14.82 14.65 14.77 +0.11 
กรกฎำคม 2562 14.69 14.74 14.81 14.67 14.79 +0.10 
ตุลำคม 2562 14.89 14.96 15.01 14.92 15.00 +0.11 
มีนำคม 2563 15.31 15.42 15.44 15.41 15.42 +0.11 
พฤษภำคม 2563 15.26 15.36 15.37 15.35 15.35 +0.09 
กรกฎำคม 2563 15.23 15.33 15.34 15.32 15.32 +0.09 
ตุลำคม 2563 15.36 15.47 15.49 15.46 15.47 +0.11 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 136,802 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

869,996 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2561 356.70 357.40 363.70 356.70 362.90 +6.20 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 356.30 356.60 362.50 356.60 362.00 +5.70 
ตุลำคม 2561 360.00 360.50 365.70 360.40 365.30 +5.30 
ธนัวำคม 2561 366.00 368.00 370.70 366.30 370.70 +4.70 
มีนำคม 2562 373.50 373.70 378.10 373.50 377.70 +4.20 
พฤษภำคม 2562 380.40 380.20 384.20 379.70 383.80 +3.40 
สิงหำคม 2562 385.80 387.90 389.30 386.10 388.90 +3.10 
ตุลำคม 2562 388.00 0.00 391.10 391.10 391.10 +3.10 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง 
จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.11 เซนต ์  และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลใหส่้วนต่ำงสัญญำเดือนมีนำคม
สูงกวำ่เดือนพฤษภำคม ขณะท่ีดีลเลอร์บำงส่วนช้ีวำ่เป็นเพรำะอุปทำนระยะใกลตึ้งตวั อยำ่งไรก็ตำม สัญญำ
อ่ืนๆ จะยงัลน้ตลำด ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สญัญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2561 เพิ่มข้ึน 1.09 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 1.77% มำปิดตลำดท่ี 62.77 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 60.75-63.09 
เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.33 
เซนต ์ หรือ 2.47% ท่ีระดบั 13.71 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.40-13.74 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.31 เซนต ์หรือ 2.34%  ท่ีระดบั 13.58 เซนต ์หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.28-13.63 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.09-0.24 
เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 136,802 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)      ณ วนัท่ี 21 
กุมภำพนัธ์ 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 11,415 ล็อต เหลือ 69,504 ล็อต และของ
น ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 972 ล็อต เหลือ 869,996 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่ม
สูงข้ึนเช่นกนั รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 6.20 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 1.74% ท่ีระดบั 362.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 356.70-363.70 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 5.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.60% ท่ี
ระดบั 362.00 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 356.60-362.50  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

  

 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561   กระทรวงเกษตรของบรำซิลรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 เพียง  

ณ วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 โรงงำนน ้ำตำลในทำงภำคเหนือ/ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของบรำซิล ผลิตน ้ำตำลได ้

2,252,883 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 2,857,300 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โรงงำนทำงภำคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนกำรหีบออ้ยประมำณ  10% ของประเทศ โดยถึงขณะน้ีปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน  

39.725 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 41.875 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 1.581 พนัลำ้นลิตร  เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจำก 1.501 พนัลำ้นลิตรในปีก่อน และในปีน้ีคำดวำ่จะมีผลผลิตออ้ยจ ำนวน 43 ลำ้นตนั ลดลงจำก 44.704 

ลำ้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตน ้ำตำลจะมีจ ำนวน  3.107 ลำ้นตนั  และผลผลิตเอทำนอลจะมีจ ำนวน 1.603 พนัลำ้น

ลิตร 

 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 323,591 332,501 -2.68 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 24,788,157 25,268,233 -1.90 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 2,668,793 2,659,953 +0.33 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 10.77 10.53 +2.28 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.25 8.00 +3.13 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.60 75.99 +0.80 

 

 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลของ

อินเดีย ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภำพนัธ์ มีจ ำนวน 3.247 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 3.530 

ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกรำคม แต่เพิ่มข้ึนจำก 1.817 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวม

ตั้งแต่เร่ิมฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้20.314 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 5.642 ลำ้น

ตนั จำก 14.672 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำน 500 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  ลดลงจำกสอง

สัปดำห์ก่อน 3 โรงงำน แต่มำกกวำ่ในช่วงเวลำเดียวของปีก่อน 208 โรงงำน  ส ำหรับในรัฐ Maharashtra ผลิต

น ้ำตำลได ้ 7.475 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.973 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  

185 โรงงำน เพิ่มข้ึนจำก 31 โรงงำนในปีก่อน ในขณะท่ีปัญหำควำมแหง้แลง้มีผลกระทบต่อผลผลิตออ้ย ส่วนรัฐ 

Uttar Pradesh เพียง ณ วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์2561 มีโรงงำน 119 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต และผลิตน ้ำตำลได ้

6.454 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 5.400 ลำ้นตนั และรัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้3..073 ลำ้นตนั ซ่ึงมำกกวำ่ในปีก่อน 

1.048 ลำ้นตนั มีโรงงำน 52 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ลดลงจำกสองสัปดำห์ก่อน 7 โรงงำน แต่เทียบกบัเพียง 3 

โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส่วนรัฐ Gujarat มีโรงงำน 17 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้710,000 ตนั 

เทียบกบัปีก่อนท่ีมี  19 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลได ้700,000 ตนั    ส ำหรับรัฐ Tamil Nadu มี 29 โรงงำน และ

ผลิตน ้ำตำลได ้260,000 ตนั  ลดลงจำก 510,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงำน 37 โรงงำน ในปี 2559 ในขณะท่ี ISMA 

ยงัคงคำดวำ่อินเดียจะผลิตน ้ำตำลได ้26.1 ลำ้นตนั แต่อำจจะเพิ่มไดถึ้ง 27.5 ลำ้นตนั ได ้

 
                                                                                                                                                                                        ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

                                                                                                                                                                       23 กมุภาพนัธ์  2561 
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