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Daily Market Report 

 

 

 

23 พฤษภาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

กรกฎำคม 2561 12.15 12.17 12.44 12.12 12.35 +0.20 
ตุลำคม 2561 12.52 12.55 12.80 12.47 12.72 +0.20 
มีนำคม 2562 13.37 13.39 13.61 13.29 13.58 +0.21 
พฤษภำคม 2562 13.44 13.40 13.64 13.36 13.63 +0.19 
กรกฎำคม 2562 13.48 13.47 13.65 13.39 13.65 +0.17 
ตุลำคม 2562 13.60 13.60 13.76 13.53 13.76 +0.16 
มีนำคม 2563 14.08 14.10 14.26 14.02 14.26 +0.18 
พฤษภำคม 2563 14.02 13.96 14.20 13.96 14.20 +0.18 
กรกฎำคม 2563 14.04    14.21 +0.17 
ตุลำคม 2563 14.21    14.38 +0.17 
มีนำคม 2564 14.52    14.71 +0.19 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 177,258 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

1,032,703 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 343.00 343.00 350.30 343.00 349.40 +6.40 
ตุลำคม 2561 338.90 339.90 346.30 339.10 345.80 +6.90 
ธนัวำคม 2561 342.80 343.60 350.40 342.60 350.00 +7.20 
มีนำคม 2562 346.70 347.60 354.20 347.50 353.90 +7.20 
พฤษภำคม 2562 349.50 351.00 357.00 350.00 356.70 +7.20 
สิงหำคม 2562 352.50 353.70 359.80 352.50 359.50 +7.00 
ตุลำคม 2562 356.10 356.70 362.70 356.70 362.60 +6.50 
ธนัวำคม 2562 359.80 0.00 366.30 366.30 366.30 +6.50 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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      ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.06 เซนต ์แลว้ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนจำกวนัก่อน สู่ระดบัสูงสุดในรอบกวำ่ 
6 สัปดำห์ จำกกำรคำดกำรณ์ผลผลิตท่ีลดลงในประเทศผูผ้ลิตชั้นน ำอยำ่งบรำซิล และรำยงำนท่ีระบุวำ่อินเดียอำจ
ประกำศมำตรกำรรับมือกบัอุปทำนน ้ำตำลส่วนเกินเร็ว ๆ น้ี โดยก ำลงัพิจำรณำด ำเนินโครงกำร        มูลภณัฑก์นั
ชน ซ่ึงจะจ ำกดักำรส่งออกน ้ ำตำล อยำ่งนอ้ยในระยะสั้น  Commerzbank ระบุวำ่ “ควำมวติกวำ่อินเดียจะท ำให้
สถำนกำรณ์อุปทำนน ้ำตำลส่วนเกินในตลำดโลกทวคีวำมรุนแรงยิง่ข้ึนหลงักำรผลิตน ้ำตำลระดบัประวติักำรณ์
คร้ังล่ำสุด"  ขณะท่ีหนงัสือพิมพ ์ Financial Express ของอินเดียรำยงำนวำ่ คำดกำรณ์วำ่รัฐบำลอินเดียจะเปิดตวั
โครงกำรเร็ว ๆ น้ี รวมถึงเสนอส่ิงจูงใจต่ำงๆส ำหรับกำรผลกัดนัใหใ้ชอ้อ้ยไปผลิตเอทำนอลแทนกำรผลิตน ้ำตำล 
ส่วนเทรดเดอร์สหรัฐฯ รำยหน่ึงระบุวำ่ “มีกำรขำยของผูผ้ลิตทุกจุดและรำคำเอทำนอลท่ีอยูใ่นระดบัสูงใน
บรำซิลหนุนรำคำ”พร้อมเสริมวำ่ กำรน ำเขำ้เพิ่มข้ึนของจีนเป็นอีกปัจจยัหนุนรำคำน ้ำตำล นอกจำกน้ี 
Commerzbank ระบุวำ่ “ขอ้เทจ็จริงท่ีวำ่กำรผลิตน ้ำตำลในบรำซิลไดรั้บกำรปรับให้ลดลงเป็นอีกปัจจยัท่ีหนุน
รำคำน ้ำตำล”  ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2561 ปิดตลำดลดลง 36 เซนต ์ 
หรือ 0.50% ท่ีระดบั 71.84 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 71.19-72.26 เหรียญสหรัฐฯ รำคำ
น ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.20 เซนต ์ หรือ 1.65% ท่ี
ระดบั 12.35 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.12-12.44 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.20 เซนต ์หรือ 1.60% ท่ีระดบั 12.72 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.47-
12.80 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.17-0.21 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 
177,258 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน
กรกฎำคม 2561 ลดลง 16,437 ล็อต เหลือ 457,081 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 4,263 ล็อต เป็น 
1,032,703 ล็อต รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำม
สัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 6.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.87% ท่ีระดบั 349.40 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 343.00-350.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 6.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.04% ท่ีระดบั 345.80 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูร่ะหวำ่ง 339.10-346.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561  กรมศุลกำกรของจีนรำยงำนกำรน ำเขำ้น ้ำตำลของจีนในเดือนเมษำยน  2561 

มีจ ำนวน 470,000 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 193,500 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึน 23% จำก 

381,100 ตนั ในเดือนมีนำคม  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) จีนน ำเขำ้น ้ำตำล

จ ำนวน 1.364 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 1.544 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  กำรน ำเขำ้ดงักล่ำวเป็นกำร

น ำเขำ้อยำ่งเป็นทำงกำร  โดยไม่รวมกบัน ้ำตำลท่ีลกัลอบน ำเขำ้จำกชำยแดนทำงตอนใต ้กำรน ำเขำ้ในฤดูกำรผลิต

น้ีล่ำชำ้ โดยในเดือนมีนำคมและเมษำยนมีกำรน ำเขำ้น ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น 850,000 ตนั  

 

 วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 22,017,992 23,903,532 -7.89 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,925,821 2,157,875 -10.75 
โมลำส (ตนั) 981,073 1,014,180 -3.26 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.75 9.03 -3.11 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.46 4.24 +5.02 

 

 

  

 

                                                                                                                                                        ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

24  พฤษภาคม 2561 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 


