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Daily Market Report 

 

 

24 เมษายน 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

พฤษภำคม 2561 11.21 11.20 11.29 10.96 11.14 -0.07 
กรกฎำคม 2561 11.40 11.41 11.47 11.19 11.38 -0.02 
ตุลำคม 2561 11.72 11.70 11.78 11.48 11.69 -0.03 
มีนำคม 2562 12.86 12.90 12.91 12.60 12.78 -0.08 
พฤษภำคม 2562 13.05 13.06 13.09 12.80 12.97 -0.08 
กรกฎำคม 2562 13.17 13.17 13.22 12.95 13.12 -0.05 
ตุลำคม 2562 13.42 13.42 13.47 13.20 13.39 -0.03 
มีนำคม 2563 14.12 14.07 14.12 13.93 14.08 -0.04 
พฤษภำคม 2563 14.20 14.19 14.22 14.01 14.18 -0.02 
กรกฎำคม 2563 14.28 14.26 14.37 14.26 14.32 0.04 
ตุลำคม 2563 14.52 14.46 14.66 14.45 14.62 0.10 
มีนำคม 2564 14.89 14.88 14.88 14.88 15.02 0.13 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

196,860 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

1,009,538 ล็อต  
 

 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 329.20 331.10 331.60 322.60 324.50 -4.70 
ตุลำคม 2561 324.10 326.30 326.30 318.60 320.80 -3.30 
ธนัวำคม 2561 329.30 331.00 331.50 324.40 326.50 -2.80 
มีนำคม 2562 335.60 336.60 336.60 330.40 333.50 -2.10 
พฤษภำคม 2562 340.20 338.00 338.30 335.40 338.30 -1.90 
สิงหำคม 2562 345.00 0.00 343.10 343.10 343.10 -1.90 
ตุลำคม 2562 350.30 0.00 348.10 348.10 348.10 -2.20 
ธนัวำคม 2562 357.00 0.00 353.90 353.90 353.90 -3.10 

         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 และลดลง 

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.06 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน สู่ระดบัต ่ำสุดในรอบกวำ่ 2 ปีคร่ึง 
เน่ืองจำกปริมำณน ้ำตำลลน้ตลำดโลกกดดนัรำคำ    และรำคำน ้ำตำลทรำยดิบเดือนพฤษภำคมปรับตวัลดลงสู่
ระดบัต ่ำสุดตลอดอำยกุำรซ้ือขำยท่ี 10.96 เซนต/์ปอนด์ ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวำ่ กำรคำดกำรณ์วำ่อินเดียอำจ
พิจำรณำส่งออกน ้ำตำลเพื่อชดเชยรำคำอนัอ่อนแอในประเทศ เพิ่มทศันะลบต่อตลำดน ้ ำตำลท่ีมีปริมำณส่วนเกิน
อยูแ่ลว้ และนำยนิค เพนนีย ์ เทรดเดอร์อำวุโสของ Sucden Financial ระบุวำ่ “เรำยงัมีทศันะวำ่จะมีปัจจยักดดนั
ต่อรำคำเพิ่มข้ึนอีก แมว้ำ่ตลำดอยูใ่นสถำนะขำยทำงเทคนิคมำกเกินไป”  เทรดเดอร์สหรัฐฯ ระบุวำ่ “ผูผ้ลิต
บำงส่วนไม่มีทำงเลือก แต่ตอ้งขำยสัญญำฟิวเจอร์ กำรขำยทั้งหมดจะชะลอลงก่อนสัญญำเดือนพฤษภำคม
หมดอำยุ”    รำคำน ้ำตำลดิบตลำดนิวยอร์คสัญญำส่งมอบเดือนพฤษภำคมจะส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยใน
วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษำยน น้ี ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2561 ปรับตวัลดลง 
0.94 เซนต ์ หรือ 1.37% มำปิดตลำดท่ี 67.70 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 67.54-69.38 
เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.07 เซนต ์
หรือ 0.62% ท่ีระดบั 11.14 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 10.96-11.29 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.02 เซนต ์ หรือ 0.18% ท่ีระดบั 11.38 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 11.19-11.47 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง 0.02-0.13 เซนต ์ปริมำณ
กำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 196,860 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ของ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ลดลง 17,481 ล็อต เหลือ 73,013 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 
5,237 ล็อต เหลือ 1,009,538 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 4.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.43% ท่ีระดบั 324.50 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 322.60-331.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.02% ท่ีระดบั 320.80  เหรียญสหรัฐฯ 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 318.60-326.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
  

 วนัท่ี 24 เมษำยน 2561  มีรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 22 เมษำยน 2561 รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได้

จ  ำนวน 10.608 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  จำกปริมำณออ้ย 94.548 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดั 11.22% 

จำกโรงงำน 187 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตในฤดูกำลน้ี และ 169  โรงงำนไดห้ยดุกำรด ำเนินกำรแลว้ ขณะท่ี

ผลผลิตน ้ำตำลในปีน้ีคำดวำ่จะไดม้ำกกวำ่ 10.514 ลำ้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2557/2558 โดยคำดวำ่จะปิดหีบออ้ย

เม่ือส้ินเดือนพฤษภำคมและจะผลิตน ้ำตำลได ้10.7 ลำ้นตนั 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 



www.sugarzone.in.th 

 

3 

 วนัท่ี 24 เมษำยน 2561  กระทรวงเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 20 เมษำยน 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 191,000 แฮคแต หรือ 63% ของพื้นท่ีเพำะปลูกในปีน้ี 302,000 แฮคแต    

(318,000 แฮคแต ในปีก่อน)  แต่สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติ (Ukrtsukor) ไดค้ำดกำรณ์วำ่พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทใน

ปีน้ีจะมีเพียง 285,000 แฮคแต  เทียบกบั 274,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และคำดวำ่จะเพำะปลูก

เสร็จส้ินภำยในวนัท่ี 25 เมษำยน เน่ืองจำกเพำะปลูกบ้ีทประมำณ 5-7% ของพื้นท่ีเพำะปลูกต่อวนั  

 วนัท่ี 24 เมษำยน 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 299,500 แฮคแต ลดลงจำก 594,000 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 27.3%  ของพื้นท่ีเพำะปลูกเป้ำหมำยท่ีจะปลูกในปีกำรผลิตน้ี  1.097 ลำ้นแฮคแต (1.199 ลำ้นแฮคแต ในปี

ก่อน) กำรเพำะปลูกในปีน้ีล่ำชำ้เน่ืองจำกสภำพอำกำศหนำวเยน็ 

 วนัท่ี 24 เมษำยน 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 8 เมษำยน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 19,102,983 20,366,388 -6.20 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,661,935 1,845,440 -9.94 
โมลำส (ตนั) 817,303 845,915 -3.38 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.70 9.06 -3.99 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.28 4.15 3.01 

 

  วนัท่ี 24 เมษำยน 2561 มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 

(พฤศจิกำยน-ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 15 เมษำยน 2561 ไดจ้  ำนวน 95,752 ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 

101,673 ตนั ในสัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 104,883 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมำณน ้ำตำลในปีน้ี 

มีจ ำนวน 2,566,481 ตนั เพิ่มข้ึน 1.12% จำก 2,538,064 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

109.24 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.39% จำก 110.78 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 11.48 ตนั/แฮคแต 

ลดลง 0.61% จำก 11.55 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25  เมษายน 2561 

 


