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23 ธันวาคม  2562   

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 

 

 

      เพิ่ม (+),ลด (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 13.54 13.54 13.57 13.41 13.45 -0.09 33,602 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.63 13.60 13.64 13.51 13.54 -0.09 14,392 
กรกฎำคม 2563 13.71 13.68 13.71 13.59 13.64 -0.07 9,116 
ตุลำคม 2563 13.90 13.88 13.90 13.78 13.83 -0.07 4,045 
มีนำคม 2564 14.35 14.28 14.34 14.24 14.31 -0.04 2,005 
พฤษภำคม 2564 14.21 14.16 14.20 14.12 14.18 -0.03 349 
กรกฎำคม 2564 14.08 14.05 14.08 14.00 14.06 -0.02 49 
ตุลำคม 2564 14.07 0.00 14.06 14.06 14.06 -0.01 5 
มีนำคม 2565 14.42    14.42 0.00   
พฤษภำคม 2565 14.33    14.33 0.00   
กรกฎำคม 2565 14.25    14.26 +0.01   
ตุลำคม  2565 14.31    14.33 +0.02   
        63,563 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 65,670 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,002,142 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนั

ก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 358.50 358.10 358.70 356.10 357.60s -0.90 4,014 
พฤษภำคม
ม 

2563 363.40 364.00 364.00 360.70 362.50s -0.90 1,421 
สิงหำคม 2563 368.10 368.60 368.60 365.10 367.00s -1.10 380 
ตุลำคม 2563 370.30 369.60 369.60 367.20 369.00s -1.30 95 
ธนัวำคม 2563 373.00 371.60 372.00 370.00 372.00s -1.00 98 
มีนำคม 2564 377.70 375.80 376.90 374.80 376.90s -0.80 44 
พฤษภำคม
ม 

2564 379.70 0.00 378.90 378.90 378.90s -0.80 0 
สิงหำคม 2564 382.30 0.00 381.50 381.50 381.50s -0.80 0 
        6,052 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีไม่เปล่ียนแปลงและลดลงจำกวนัก่อน

ในช่วง -0.00 ถึง -0.07 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อน จำก

แรงกดดนักำรช ำระบญัชีของตัว๋ซ้ือ ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อรำคำน ้ำตำลหลงัจำกขอ้มูลสัญญำ Commitment of 

Traders (COT) ช้ีใหเ้ห็นวำ่กลุ่มกองทุนถือตัว๋ซ้ือน ้ำตำลสุทธิเพิ่มจ ำนวน 19,523 ล็อต ในสัปดำห์ส้ินสุดวนัท่ี 

วนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562  ถึงระดบัสูงสุดในรอบ  3 ปี ท่ี 33,079 ล็อต  และจำกขอ้มูล Unica รำยงำนผลผลิต

น ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธนัวำคมลดลง 92.42% เหลือ 33,000 ตนั เทียบกบั 

432,000 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 

2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.08 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.13% ท่ีระดบั 60.52 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือน

ตวัในช่วง 60.10-60.77 เหรียญสหรัฐฯ 

  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 0.09 

เซนต ์หรือ 0.66%  ท่ีระดบั 13.45 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.41-13.57 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 0.09 เซนต ์ หรือ 0.66% ท่ีระดบั 13.54 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.51-13.64 เซนต ์ และส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่

เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.07 ถึง 0.02 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 65,670 

ล็อต สัญญำน ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

มีนำคม 2563 เพิ่มข้ึน 773 ล็อต เป็น 441,552 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน  217 ล็อต เป็น 1,002,142 

ล็อต  

  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.25%  ท่ีระดบั 357.60 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 356.10-358.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.25% ท่ีระดบั 362.50 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 360.70-364.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั      

 

 

 วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562   สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่ เพียง   ณ วนัท่ี 

21 ธนัวำคม 2562 มีบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 9.16 ลำ้นตนั ผลิตน ้ำตำลได ้1.38 ลำ้นตนั   ทั้งน้ี Ukrtsukor 

ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่มีบนัทึกแสดงให้เห็นวำ่ ณ วนัท่ี 19 ธนัวำคมปีท่ีแลว้ มีผลผลิตน ้ำตำลจ ำนวน 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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1.64 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีท 12.10 ลำ้นตนั  ซ่ึงหมำยควำมวำ่อตัรำกำรสกดัน ้ำตำลเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็วท่ี 

15.10% จำก 13.50% ในปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562   มีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU)ส่งออกน ้ำตำลในเดือนพฤศจิกำยนมีจ ำนวน 

89,000 ตนั ลดลงจำก 111,000 ในเดือนตุลำคม และต ่ำกวำ่ 158,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวม

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562/2563 (ตุลำคม – กนัยำยน) สหภำพยโุรปส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 200,000 ตนั 

ลดลงจำก 424,700 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกไปยงั  อิสรำเอล 22% อียปิต ์11% นอร์เวย ์

10% และแอลเบเนีย 9% 

 รำคำส่งออกเฉล่ียในเดือนตุลำคมอยูท่ี่ 354 ยโูร/ตนั fob ลดลงจำก 366 ยโูร ในเดือนกนัยำยน แต่สูงกวำ่ 

320 ยโูร ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน   

 EU น ำเขำ้น ้ำตำลในเดือนพฤศจิกำยน จ ำนวน 124,000 ตนั ลดลงจำก 252,000 ตนั ในเดือนตุลำคม แต่ยงั

สูงกวำ่ 106,700 ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน  รวม EU น ำเขำ้น ้ำตำลในช่วง 2 เดือนแรกของปี 

2562/2563 จ ำนวน 376,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 248,200 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 และ EU มีสตอ็คน ้ำตำล ณ ส้ินเดือนตุลำคมจ ำนวน 6.124 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 3.179 ลำ้นตนั ในเดือน

ก่อน  แต่ต ่ำกวำ่ 6.600 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เป็นเดือนท่ี 13 ติดต่อกนั ท่ีสตอ็คน ้ำตำลต ่ำกวำ่

เดือนเดียวกนัของปีก่อน   ขณะท่ีสตอ็คน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเสมอในระหวำ่งเดือนกนัยำยนถึงส้ินเดือนมกรำคม  (อยู่

ในฤดูกำรผลิตใหม่) 

 วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562  Unica  รำยงำนผลผลิตออ้ย น ้ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-ใตข้อง

บรำซิล ปี 2562/2563  (เมษำยน-มีนำคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 ธนัวำคม 2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธันวาคม  ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลำ้นตนั ) 2.45 12.91 -81.04  577.37 559.97 +3.11 
ผลผลิตน ้ำตำล (ลำ้นตนั) 0.33 0.43 -92.42 26.44 26.27   +0.67 
ผลผลิตเอทำนอล (พนัลำ้นลิตร) 0.24 0.70  -66.55 31.95 29.93   +6.77 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 128.67 122.13   +5.36 139.37 138.56   +0.51 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล 

(%) 

10.90 23.72 -54.05   34.51 35.53 -2.87  
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตเอทำนอล 

(%)  

89.10 64.47   +38.20  65.49 64.47    +1.58 
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 วนัท่ี  23 ธนัวำคม 2562  กรมศุลกำกรของจีนรำยงำนวำ่ จีนน ำเขำ้น ้ำตำลเดือนพฤศจิกำยน 2562 

จ ำนวน 330,000 ตนั ลดลงจำก 450,000 ตนั ในเดือนตุลำคม และแทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 340,000  ตนั ในช่วง

เวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562/2563 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 780,000 ตัน 

เพิ่มข้ึนจำก 669,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ทั้งน้ี  ยงัไม่ไดร้วมถึงน ้ำตำลท่ีลกัลอบน ำเขำ้ประเทศ 

 

 

ฝ่ำยตลำด 
 บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จ้ำกัด 

 24  ธันวำคม 2562 
 


