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เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2559 538.40 539.90 545.00 532.20 542.10 +3.70 
ธนัวำคม 2559 545.30 546.40 551.90 540.20 549.60 +4.30 
มีนำคม 2559 550.30 551.50 557.00 545.60 554.40 +4.10 
พฤษภำคม 2560 541.70 543.50 548.00 537.40 546.10 +4.40 
สิงหำคม 2560 532.70 534.40 538.70 534.40 536.10 +3.40 
ตุลำคม 2560 516.80 518.70 522.90 518.70 519.90 +3.10 
ธนัวำคม 2560 508.50 509.50 514.20 509.50 510.80 +2.30 
มีนำคม 2561 505.50 0.00 507.80 507.80 507.80 +2.30 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

ตุลำคม 2559 20.42 20.40 20.81 20.20 20.73 +0.31 
มีนำคม 2560 20.88 20.87 21.25 20.68 21.16 +0.28 
พฤษภำคม 2560 20.34 20.31 20.64 20.16 20.53 +0.19 
กรกฎำคม 25609 19.79 19.70 20.02 19.62 19.89 +0.10 
ตุลำคม 2560 19.49 19.38 19.68 19.33 19.54 +0.05 
มีนำคม  2561 19.29 19.23 19.44 19.12 19.31 +0.02 
พฤษภำคม 2561 18.69 18.62 18.77 18.53 18.66 -0.03 
กรกฎำคม 25619 18.25 18.19 18.30 18.09 18.18 -0.07 
ตุลำคม 2561 18.01    17.90 -0.11 
มีนำคม 2562 17.91    17.80 -0.11 
พฤษภำคม 2562 17.50    17.39 -0.11 

กรกฎำคม 25629 17.33    17.22 -0.11 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 96,485 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 898,530 ล็อต 

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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.11 
เซนต์  รำคำน ้ ำตำลปิดปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดำห์ โดยได้แรงหนุนจำกกำรพุ่งข้ึนของ
รำคำน ้ำมนัดิบ และตลำดสินคำ้โภคภณัฑอ่ื์นๆ ขณะท่ีคำดวำ่ภำวะฝนตกในพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยของบรำซิลจะ
ช ะ ล อ ก ำร หี บ อ้ อ ย  ร ำค ำน ้ ำมั น ดิ บ ต ล ำด  NYMEX สั ญ ญ ำ ส่ งม อบ เดื อ น ตุ ล ำค ม  2 5 5 9  พุ่ ง
ข้ึน 69 เซนต์ หรือ 1.46% มำปิดตลำดท่ี 48.10 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล   หลังจำกเคล่ือนตวัในช่วง 46.59-
48.32 เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ    
รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.31 เซนต ์หรือ 1.52%  
ท่ีระดบั 20.73 เซนต์  หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 20.20-20.81 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือน
มีนำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.28 เซนต์ หรือ 1.34% ท่ีระดับ 21.16 เซนต์ หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหว่ำง 20.68-21.25 เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้ งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.02-0.19 เซนต ์
ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 96,485 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 22  สิงหำคม 
2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 เพิ่มข้ึน 4,550 ล็อต เป็น 429,800 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้ง
ตลำดเพิ่มข้ึน 11,567 ล็อต  เป็น 898,530  ล็อต และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน
เช่นกนั  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 3.70 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.69% ท่ีระดับ 542.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 532.20-545.00 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธันวำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 4.30 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.79% ท่ีระดับ 549.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 540.20-551.90 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
วนัท่ี  23  สิงหำคม 2559   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 19 สิงหำคม 2559  

เกษตรกรชำวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 36,400 เฮคแต  หรือ 3.3% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 9,300    
เฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 1.643 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 337,900 ตนั  ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปี 2558   และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.18 ตนั/เฮคแต  เทียบกบั 36.30 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน และ 
The Russian Sugar Producers Union รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 19 สิงหำคม มีโรงงำน 21 โรงงำน จำก 75 
โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต   เทียบกบั 20 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 
ฝ่ายตลาด 

   บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
24  สิงหาคม 2559 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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