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เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2559 542.10 541.00 546.50 525.00 529.90 -12.20 
ธนัวำคม 2559 549.60 549.00 554.50 534.50 538.60 -11.00 
มีนำคม 2559 554.40 553.50 559.60 539.30 543.70 -10.70 
พฤษภำคม 2560 546.10 549.00 550.00 531.60 536.20 -9.90 
สิงหำคม 2560 536.10 537.70 537.90 522.40 526.90 -9.20 
ตุลำคม 2560 519.90 522.50 522.50 509.40 513.80 -6.10 
ธนัวำคม 2560 510.80 505.40 506.70 505.40 506.00 -4.80 
มีนำคม 2561 507.80 0.00 503.00 503.00 503.00 -4.80 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

ตุลำคม 2559 20.73 20.71 20.94 19.93 20.22 -0.51 
มีนำคม 2560 21.16 21.17 21.37 20.43 20.73 -0.43 
พฤษภำคม 2560 20.53 20.49 20.69 19.88 20.15 -0.38 
กรกฎำคม 25609 19.89 19.84 20.05 19.32 19.59 -0.30 
ตุลำคม 2560 19.54 19.49 19.70 19.07 19.32 -0.22 
มีนำคม  2561 19.31 19.29 19.46 18.92 19.15 -0.16 
พฤษภำคม 2561 18.66 18.63 18.80 18.35 18.55 -0.11 
กรกฎำคม 25619 18.18 18.27 18.28 17.95 18.11 -0.07 
ตุลำคม 2561 17.90 17.95 17.95 17.90 17.88 -0.02 
มีนำคม 2562 17.80 17.85 17.85 17.79 17.80 0.00 
พฤษภำคม 2562 17.39 17.38 17.38 17.38 17.39 0.00 

กรกฎำคม 25629     17.17 -0.05 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 122,411 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 903,799 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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อน

ในช่วง 0.01-0.09 เซนต์  รำคำน ้ ำตำลปิดตลำดร่วงลงอย่ำงหนักในวันพุธหลังแตะระดับสูงสุดใน
รอบ 7 สัปดำห์ แต่ไม่สำมำรถฝ่ำแนวตำ้นท่ีส ำคญัไปได ้ซ่ึงส่งผลให้มีแรงขำยอตัโนมติัออกมำ และท ำให้เกิด
สัญญำณเทคนิคในเชิงลบ รำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนตุลำคม 2559 ด่ิงลง 1.33 เหรียญ
สหรัฐฯ  หรือ  2.8 % มำปิดตลำดท่ี  46.77 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล    หลังจำกเคล่ือนตัวในช่วง 46.45-
47.74 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559  ปิดตลำดลดลง 0.51 
เซนต ์หรือ 2.46%  ท่ีระดบั 20.22 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 19.93-20.94 เซนต ์และรำคำน ้ ำตำล
ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.43 เซนต์ หรือ 2.03% ท่ีระดับ 20.73 เซนต์ หลังจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.43-21.37 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลงในช่วง 
0.02-0.38 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 122,411 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)    ณ 
วนัท่ี 23  สิงหำคม 2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ลดลง 981 ล็อต เหลือ 428,819 ล็อต และ
ของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 5,269 ล็อต  เป็น 903,799  ล็อต และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิด
ตลำดลดลงเช่นกนั  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 12.20 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2.25% ท่ีระดับ 529.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 525.00-546.50 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธันวำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 11.00 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2.00% ท่ีระดับ 538.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 534.50-554.50   
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

 
วนัท่ี  24  สิงหำคม 2559   The country's sugar producers union (Ukrtsukor) ของยเูครนรำยงำนวำ่

ในปี 2559 ยเูครนจะส่งออกน ้ำตำลจำกบ้ีทจ ำนวน 250,000 ตนั  ซ่ึงเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยส่งออกไปยงั
จอร์เจีย อิสรำเอล อำเซอร์ไบจำน ฮ่องกง และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย  และในปี 2558 ยเูครนส่งออกน ้ำตำล
เพิ่มข้ึน 94.8% เป็น 114,818 ตนั  ขณะท่ีในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 ส่งออกจ ำนวน 88,800 ตนั  

วนัท่ี  24 สิงหำคม  2559 กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรคำ้ของเวยีดนำม รำยงำนวำ่ เวยีดนำมซ่ึง
เป็นประเทศผูผ้ลิตน ้ ำตำลรำยเล็ก จะเปิดประมูลซ้ือน ้ ำตำลเป็นคร้ังแรกเพื่อน ำเขำ้น ้ ำตำลตำมพนัธะของ
องค์กำรกำรคำ้โลก (WTO) จ  ำนวน 85,000 ตนั  ในวนัท่ี 7 กนัยำยน โดยเป็นน ้ ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 40,000 
ตนั และเป็นน ้ ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิจ ำนวน 45,000 ตนั  ตำมท่ีไดแ้ถลงไปเม่ือวนัองัคำร  และสำมำรถเสนอ
รำคำตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหำคม -1 กนัยำยน โดยก่อนท่ีจะมีกำรประมูลเวียดนำมจะจดัสรรโควตำน ำเขำ้น ้ ำตำล
เป็นประจ ำ   ทุกปี ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลของเวยีดนำมในปี 2558/2559 ลดลง 12.7%  เหลือ 1.24 ลำ้นตนั  

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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(มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยขำว)   เน่ืองจำกเกิดภำวะภยัแลง้ในช่วงตน้ปี 2559 ท ำให้พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยทั้งประเทศ
ได้รับควำมเสียหำยประมำณ 7%  ผลผลิตน ้ ำตำลของเวียดนำมมีจ ำนวนเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัผลผลิตของ
ประเทศไทยท่ีมีประมำณ 10 ลำ้นตนั/ปี  ทั้งน้ี สมำคมออ้ยและน ้ ำตำลของเวียดนำมรำยงำนวำ่มีกำรลกัลอบ
น ำเขำ้น ้ ำตำลประมำณ 400,000-500,000 ตนั ท่ีส่วนใหญ่เป็นน ้ ำตำลจำกไทย โดยขำ้มพรหมแดนท่ีติดกบั
กมัพูชำ 
     
 

ฝ่ายตลาด 
   บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25  สิงหาคม 2559 
 


