
www.sugarzone.in.th 

 

Daily Market Report 

 

 

 

23 กรกฎาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) ตุลำคม 2561 11.12 11.18 11.30 11.01 11.08 -0.04 
มีนำคม 2562 11.84 11.92 12.02 11.77 11.84 0.00 
พฤษภำคม 2562 11.96 12.06 12.13 11.89 11.96 0.00 
กรกฎำคม 2562 12.09 12.24 12.25 12.01 12.09 0.00 
ตุลำคม 2562 12.33 12.48 12.49 12.23 12.31 -0.02 
มีนำคม 2563 12.93 12.99 13.01 12.83 12.91 -0.02 
พฤษภำคม 2563 13.04 13.09 13.11 13.05 13.00 -0.04 
กรกฎำคม 2563 13.13 13.14 13.16 13.14 13.09 -0.04 
ตุลำคม 2563 13.36 13.38 13.38 13.38 13.32 -0.04 
มีนำคม 2564 13.77    13.74 -0.03 
พฤษภำคม 2564 13.83    13.80 -0.03 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 67,357 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

978,294 ล็อต 
 

 

 

         

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2561 322.20 323.40 327.10 322.70 324.00 +1.80 
ธนัวำคม 2561 321.20 322.50 325.40 321.00 322.30 +1.10 
มีนำคม 2562 326.50 327.60 330.70 326.40 327.50 +1.00 
พฤษภำคม 2562 331.20 333.40 335.10 330.90 332.10 +0.90 
สิงหำคม 2562 335.50 337.50 339.40 335.60 336.40 +0.90 
ตุลำคม 2562 338.60 341.10 342.40 338.10 339.50 +0.90 
ธนัวำคม 2562 343.10 344.00 345.40 342.80 344.00 +0.90 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนในช่วง 0.01-0.15 เซนต ์และปิดตลำด
ดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลงจำกวนัก่อน  โดยในช่วงแรกตลำดไดรั้บแรงหนุนจำกควำมกงัวลว่ำ
ภำวะแห้งแลง้ในพื้นท่ีเพำะปลูกของบรำซิลจะบัน่ทอนกำรผลิตในปี 2561 และ 2562  อย่ำงไรก็ตำม      เทรด
เดอร์ระบุวำ่ กำรปรับข้ึนดงักล่ำวถูกจ ำกดัจำกควำมกงัวลว่ำกำรปรับข้ึนอยำ่งชดัเจนของรำคำจะกระตุน้ให้เกิด
กำรขำยโดยอินเดีย ซ่ึงมีปริมำณน ้ ำตำลลน้ตลำด โดยกำรส่งออกในระดบัปัจจุบนัไม่ท ำก ำไร  ขณะท่ีดีลเลอร์ยงั
แสดงควำมกงัวลว่ำสภำพอำกำศร้อนและแห้งแล้งมีควำมเป็นไปได้จะลดผลผลิตในฝ่ังตอนเหนือของยุโรป  
ดำ้นรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกนัยำยน 2561  ปิดตลำดลดลง 37 เซนต ์หรือ 0.54% ท่ี
ระดบั 67.89 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 67.60-69.31 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561  ปิดตลำดลดลง 0.04 เซนต์ หรือ 0.36% ท่ีระดับ 11.08 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.01-11.30 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดไม่
เปล่ียนแปลง ท่ีระดบั 11.84 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 11.77-12.02 เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลงและลดลงในช่วง 0.02-0.04 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 67,357 ล็อต น ้ ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest)   ณ วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2561 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 เพิ่มข้ึน 
3,595 ล็อต เป็น 521,168 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 3,556 ล็อต เป็น 978,294 ล็อต รำคำน ้ ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน   โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำด
เพิ่มสูงข้ึน 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.56%  ท่ีระดบั  324.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
322.70-327.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนธันวำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 1.10 
เหรียญสหรัฐฯ  หรือ  0.34%  ท่ีระดบั 322.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 321.00-325.40 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

 

 วนัท่ี 23 กรกฎำคม 2561  Datagro  คำดวำ่ปริมำณออ้ยเขำ้หีบทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในปี 
2561/2561 จะมีจ ำนวน 557 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 562 ลำ้นตนั ในประมำณกำรครำวก่อน  ผลผลิตน ้ำตำลต่อตนั
ออ้ย (ATR) จะเพิ่มข้ึนจำก 136.7 กิโลกรัม/ตนัออ้ย เป็น 138.5 กิโลกรัม/ตนัออ้ย   และคำดวำ่  ATR  รวมจะ
ลดลง 5.3% เม่ือเทียบกบัปี 2560/2561 เทียบกบัท่ีคำดวำ่จะลดลง 5.1% .ในประมำณกำรครำวก่อน  
 วนัท่ี 23 กรกฎำคม 2561   Australian Sugar Milling Council (ASMC)  ของออสเตรเลียรำยงำน
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบประจ ำสัปดำห์ถึงวนัท่ี 15 กรกฎำคม  มีจ  ำนวน 1,574,149 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 1,423,846 ตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2560  รวมในปี 2561/2562 ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 6,663,042 ตนั  หรือ  

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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19.4% ของฤดูกำรผลผลิตน้ีท่ีคำดวำ่จะมีจ ำนวน 33.381 ลำ้นตนั  ซ่ึงเทียบกบั 34.265 ลำ้นตนั ในประมำณ
กำรก่อนเปิดหีบ ส ำหรับ CCS เพิ่มข้ึนเป็น 13.3% ในสัปดำห์ก่อน  ซ่ึงท ำให ้ CCS เฉล่ียในฤดูกำรผลิตน้ี
เท่ำกบั 12.72%  เทียบกบั 11.86% ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
 
 วนัท่ี  23 กรกฎำคม 2561  มีรำยงำนวำ่ปำกีสถำนส่งออกน ้ำตำลในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  

ยงัคงชะลอตวัอยู ่ โดยในเดือนมิถุนำยนส่งออกจ ำนวน 110,000 ตนั ซ่ึงสูงสุดส ำหนบัเดือนน้ีนบัตั้งแต่ปี 2556  

เทียบกบั 170,000 ตนั ในเดือนพฤษภำคม  และ  5,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 8 เดือน

แรกของปี 2560/2561 ปำกีสถำนส่งออกน ้ำตำลเป็นจ ำนวนเกือบ 1.4 ลำ้นตนั  เทียบกบั 308,000 ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปี 2559/2560  อน่ึง ในปี 2559/2560  ปำกีสถำนส่งออกน ้ำตำลทั้งส้ิน 400,000 ตนั  เทียบกบั 

274,000 ตนั ในปี 2558/2559  ส ำหรับในเดือนกนัยำยน 2560 รัฐบำลอนุมติัเงินอุดหนุนกำรส่งออกน ้ำตำล

จ ำนวน 500,000 ตนั  และในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนเพิ่มอีก 1.5 ลำ้นตนั โดยในเดือนมิถุนำยน 2561 โรงงำน

ไดรั้บอนุมติัใหส่้งออกน ้ำตำลจ ำนวน 2.000 ลำ้นตนั   ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลของปำกีสถำนในปี 2559/2560 มี

จ ำนวนสูงสุดเป็นประวติักำรณ์ถึง 7.5 ลำ้นตนั  ควำมตอ้งกำรภำยในประเทศมีจ ำนวน 5-6 ลำ้นตนั  และสตอ็ค

น ้ำตำลส่วนเกินมีจ ำนวน 1.5 ลำ้นตนั  ส่วนผลผลิตน ้ำตำลในปี 2560/2561 ในระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-

พฤษภำคม มีจ ำนวน 6.556 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลง 7% จำก 7.044 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนั

ของปี 2559/2560 

 

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

24 กรกฎาคม 2561 

 
 


