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23  มีนาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

พฤษภำคม 2558 12.68 12.65 12.85 12.60 12.74 +0.06 
กรกฎำคม 2558 12.85 12.85 12.99 12.75 12.92 +0.07 
ตุลำคม 2558 13.42 13.45 13.56 13.34 13.51 +0.09 
มีนำคม 2559 14.56 14.54 14.71 14.51 14.66 +0.10 
พฤษภำคม 2559 14.58 14.57 14.75 14.56 14.71 +0.13 
กรกฎำคม 2559 14.50 14.53 14.70 14.50 14.65 +0.15 
ตุลำคม 2559 14.59 14.63 14.85 14.62 14.78 +0.19 
มีนำคม 2560 14.91 14.96 15.21 14.95 15.14 +0.23 
พฤษภำคม 2560 14.75 14.83 15.00 14.83 15.00 +0.25 
กรกฎำคม 25609 14.66 14.74 14.93 14.74 14.91 +0.25 
ตุลำคม 2560 14.71 14.81 14.96 14.81 14.94 +0.23 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 100,810 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 875,203 ล็อต 

 
 

 
เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2558 366.50 367.10 369.30 364.50 368.90 +2.40 
สิงหำคม 2558 362.20 362.60 364.50 360.40 363.90 +1.70 
ตุลำคม 2558 362.10 363.20 364.90 360.70 364.20 +2.10 
ธนัวำคม 2558 368.20 368.20 371.20 367.90 371.00 +2.80 
มีนำคม 2559 377.00 377.70 379.80 376.70 379.20 +2.20 
พฤษภำคม 2559 384.00 386.40 386.40 386.20 386.20 +2.20 
สิงหำคม 2559 389.20 392.30 392.30 391.40 391.40 +2.20 
ตุลำคม 2559 391.30 395.10 395.20 394.20 394.20 +2.90 

 

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 - 0.10 เซนต ์ รำคำน ้ ำตำลปรับตวัเพิ่มข้ึน   โดยไดแ้รงหนุนจำกดอลลำร์ท่ีอ่อนค่ำ
ลง  ขณะท่ีผลผลิตปริมำณมำกสกัดกั้นกำรปรับตวัข้ึน  ส่วนรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX  สัญญำเดือน
พฤษภำคม 2558     พุง่ข้ึน 88 เซนต ์หรือ 1.89%  มำปิดตลำดท่ี 47.45 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือน
ตวัในช่วง 45.33-47.61  เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 
ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.06 เซนต์  หรือ 0.47% ท่ีระดบั 12.74 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 12.60-12.85 
เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.07 เซนต์ หรือ 0.54% ท่ีระดบั 
12.92 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.75-12.99 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือน
ในช่วง 0.09-0.25 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย 100,810 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 
23  มีนำคม  2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ลดลง  1,434 ล็อต เหลือ 406,056 ล็อต และ
ของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 567 ล็อต เป็น 875,203 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดปรับตวั
เพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.40 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.65% ท่ีระดบั 368.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 364.50-369.30 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.70  เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.47% ท่ีระดับ 363.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 360.40-364.50 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
 

วนัท่ี  23  มีนำคม  2558   มีรำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ ำตำลของจีนในปี 2557/2558 (กนัยำยน-สิงหำคม) 
อำจจะลดลงเหลือ 10.5-11.0 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) โดยมณฑลกวำงสีซ่ึงผลิตน ้ ำตำลมำกสุด คำดวำ่
จะผลิตได ้6.5 ลำ้นตนั  ตำมดว้ย มณฑลยูนนำน 2.3 ลำ้นตนั  มณฑลซินเจียง 450,000 ตนั มณฑลไหหนำน  
300,000 ตนั  และมณฑลกวำงตุง้ 730,000 ตนั  ซ่ึงก่อนหนำ้น้ีสมำคมน ้ำตำลของจีนคำดวำ่จีนจะผลิตน ้ ำตำลได้
ถึง 12.0 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 13.318 ลำ้นตนั ในปี 2556/2557  อน่ึง ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558  จีนน ำเขำ้น ้ ำตำล
ประมำณ 123,913 ตนั (tel quel)  ลดลงมำกกวำ่ 24% จำกปีก่อน  ท ำให้ใน 2 เดือนแรกของปี 2558  จีนน ำเขำ้
รวม 509,261  ตนั  เพิ่มข้ึน 13% จำกในช่วงเวลำเดียวกนัชองปีก่อน   โดยเป็นน ้ ำตำลจำกบรำซิล 433,000 ตนั  
(+5%) และไทย 58,000 ตนั (+469%)    และจีนน ำเขำ้น ้ ำตำลในปี 2557 จ ำนวน 3.514 ลำ้นตนั  (มูลค่ำน ้ ำตำล
ทรำยดิบ)   ในปี 2556  ท่ีน ำเขำ้จ ำนวน 4.576 ลำ้นตนั   

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี  23  มีนำคม  2558   Ukrtsukor  รำยงำนพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทของยูเครนในปี 2558  วำ่อำจจะ
ลดลงถึง 30%  โดยพื้นท่ีทั้งหมดอำจไม่เกิน 230,000-240,000 เฮคแต  ซ่ึงปัจจยัหลกัเกิดจำกกำรลดกำรบริโภค
น ้ำตำล  ก ำลงัซ้ือของรัฐบำลลดลง สตอ็คน ้ำตำลคงเหลือท่ีสูงข้ึน  และตน้ทุนกำรผลิตท่ีสูงข้ึน  ส ำหรับผลผลิต
น ้ำตำลในปี 2557/2558 มีจ ำนวน 2.1 ลำ้นนตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 75% 

 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

24  มีนาคม  2558 
 


