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Daily Market Report 

 

  

22  ธันวาคม  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 14.77 14.77 14.80 14.47 14.60 -0.17 
พฤษภำคม 2561 14.61 14.61 14.65 14.38 14.54 -0.07 
กรกฎำคม 2561 14.68 14.66 14.70 14.44 14.61 -0.07 
ตุลำคม 2561 14.91 14.88 14.92 14.66 14.83 -0.08 
มีนำคม 2562 15.42 15.39 15.43 15.24 15.35 -0.07 

พฤษภำคม 2562 15.42    15.36 -0.06 
กรกฎำคม 2562 15.41    15.38 -0.03 
ตุลำคม 2562 15.55    15.54 -0.01 
มีนำคม 2563 15.86    15.87 +0.01 

พฤษภำคม 2563 15.71    15.72 +0.01 
กรกฎำคม 2563 15.64    15.65 +0.01 
ตุลำคม 2563 15.75    15.76 +0.01 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 71,185 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

767,863 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิม่ (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 386.90 385.90 387.50 385.00 385.50 -1.40 
พฤษภำคม 2561 384.90 384.70 385.10 382.80 383.30 -1.60 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 387.80 387.30 388.00 386.10 386.60 -1.20 
ตุลำคม 2561 389.70 389.30 390.10 388.70 388.80 -0.90 
ธนัวำคม 2561 395.20 395.00 395.40 394.10 394.10 -1.10 
มีนำคม 2562 399.80 399.10 399.50 397.50 398.40 -1.40 
พฤษภำคม 2562 404.00 0.00 402.70 402.70 402.70 -1.30 
สิงหำคม 2562 410.10 0.00 408.80 408.80 408.80 -1.30 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลงและลดลงจำกวนั

ก่อนในช่วง 0.02-0.03 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง หลงัค่ำเงินเรียลท่ีอ่อนลงกระตุน้แรงขำยของกลุ่ม

ผูผ้ลิตบรำซิล  ขณะท่ีบริษทั Petrobras ของบรำซิลไดป้ระกำศข้ึนรำคำน ้ำมนัเบนซินและรำคำน ้ำมนัดีเซล 1.7% 

และ 1.1% ตำมล ำดบั    ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 ปรับ

ข้ึน 11 เซนต ์หรือ 0.19% มำปิดตลำดท่ี 58.47 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 57.87-

58.50 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.17 

เซนต ์หรือ 1.15% ท่ีระดบั 14.60 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.47-14.80 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.07 เซนต ์หรือ 0.48% ท่ีระดบั 14.54 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ระหวำ่ง 14.38-14.65 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.01-0.08 เซนต ์ปริมำณ

กำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 71,185 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2560 ของ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 8,765 ล็อต เหลือ 398,513 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 

10,609 ล็อต เหลือ 767,863 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั  

โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 1.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.36% ท่ีระดบั 

385.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 385.00-387.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 1.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.42% ท่ีระดบั 383.30 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 382.80-385.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

 วนัท่ี  22 ธนัวำคม 2560  ผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่สภำพ

อำกำศท่ีอบอุ่นและมีฝนตกในบำงภูมิภำคของรัสเซียส่งผลใหก้ำรขนส่งบ้ีทไปสู่โรงงำนหยดุชะงกัซ่ึงมี 54 

โรงงำนยงัคงด ำเนินงำน (ลดลงจำก 60 โรงงำนในปีก่อน) ขณะท่ี 19 โรงงำนไดส้ิ้นสุดกำรผลิต และอีก 2 

โรงงำนไดห้ยดุด ำเนินกำรชัว่ครำวเน่ืองจำกขำดแคลนหวับ้ีท  ในปีน้ีรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 51.3 ลำ้นตนั โดย

จ ำนวน 43.2 ลำ้นตนั  ไดส่้งเขำ้โรงงำน และจ ำนวน 7  ลำ้นตนั ยงัเก็บอยูใ่นไร่   เปอร์เซนตน์ ้ำตำลเฉล่ียอยูท่ี่ 

14.27% เพิ่มข้ึน 1.1%  จำกปีก่อน และ Soyuzrossakhar ไดป้รับลดประมำณกำรกำรผลิตน ้ำตำลปีปัจจุบนัลง

เหลือ 6.5 ลำ้นตนั จำก 6.6 ลำ้นตนั ในประมำณกำรคร้ังก่อนและสูงกวำ่ 6.2 ลำ้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ี  

Soyuzrossakhar  รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2560  ในปี 2560/2561 รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้5.75 

ลำ้นตนั  ซ่ึงมำกวำ่ปีก่อน 500,000 ตนั และ  IKAR คำดกำรณ์วำ่ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคมจะผลิตน ้ำตำลได ้6 ลำ้น

ตนั เร็วกวำ่เกือบหน่ึงเดือน (29 มกรำคม) ในปีก่อน 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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    วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 20 ธนัวำคม  2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้1,173,700 แฮคแต ไม่เปล่ียนแปลงจำกสัปดำห์ก่อนหรือ 

99.8% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด (1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 51,190,800 ตนั 

ลดลงจำก 51.17 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.62 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก  46.71 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560  กระทรวงเกษตรสำธำรณรัฐเช็กคำดกำรณ์วำ่ในปี 2560/2561 จะผลิต

น ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ืทได ้620,000 ตนั ต ่ำกวำ่ 650,000 ตนั   ณ ประมำณกำรเดิม แต่เพิ่มข้ึนจำก 592,656 

ตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทจะมีจ ำนวน 4.4 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 3.728 ลำ้นตนั ในปีก่อน แต่

เปอร์เซนตน์ ้ำตำลคำดวำ่จะลดลงเหลือ 17.5% จำก 18.2% ในปีท่ีผำ่นมำ ทั้งน้ี เร่ิมกระบวนกำรผลิตเม่ือวนัท่ี 

6 กนัยำยน (เร็วกวำ่ปีก่อน 2 วนั)  และคำดวำ่จะส้ินสุดในวนัท่ี 31 มกรำคม (เร็วกวำ่ปีก่อน ) ในระยะเวลำ

ในกำรผลิตในปีน้ีจะมีจ ำนวน 120 วนั เทียบกบั 116.7  วนัในปีก่อน และคำดวำ่จะมีกำรใชบ้ี้ทอีก 700,000 

ตนั ส ำหรับกำรใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรผลิตน ้ำตำล (เช่นกำรผลิตเอทำนอล) เพิ่มข้ึนจำก 

689,000 ตนั ในปีท่ีผำ่นมำ และในปี 2560 จะเก็บเก้ียวบ้ีทไดจ้ำกพื้นท่ีเพำะปลูก  65,502 แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 

60,988 แฮคแต ในปีก่อน  โดยพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทส ำหรับกำรผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึน 58,300 แฮคแต จำก 

51,353 แฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี  22 ธนัวำคม 2560  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ ใน

ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 3  ธนัวำคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 

2559/2560 

เปลีย่นแปลง 

(%) ปริมำณออ้ย (ตนั) 4,549,447 4,248,402 +7.09 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 382,538 363,030 +5.37 
โมลำส (ตนั) 167,487 147,973 +13.19 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.41 8.55 -1.60 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.68 3.48 +5.70 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 ธันวาคม 2560 
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