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      27  พฤษภาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2558 12.08 12.12 12.14 11.83 11.87 -0.21 
ตุลำคม 2558 12.42 12.48 12.48 12.16 12.18 -0.24 
มีนำคม 2559 13.66 13.69 13.70 13.49 13.53 -0.13 
พฤษภำคม 2559 13.77 13.80 13.81 13.62 13.65 -0.12 
กรกฎำคม 2559 13.82 13.82 13.84 13.67 13.70 -0.12 
ตุลำคม 2559 14.06 14.06 14.09 13.92 13.96 -0.10 
มีนำคม 2560 14.57 14.52 14.56 14.45 14.50 -0.07 
พฤษภำคม 2560 14.57 14.50 14.50 14.45 14.51 -0.06 
กรกฎำคม 25609 14.53 14.41 14.46 14.41 14.46 -0.07 
ตุลำคม 2560 14.61 14.64 14.64 14.49 14.54 -0.07 
มีนำคม  2561 14.88 14.81 14.82 14.81 14.81 -0.07 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 163,885 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 891,727 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2558 347.80 348.20 350.00 345.20 345.70 -2.10 
ตุลำคม 2558 350.40 351.10 351.50 346.50 347.00 -3.40 
ธนัวำคม 2558 357.40 357.20 358.10 353.00 353.30 -4.10 
มีนำคม 2559 363.50 363.60 364.20 358.10 359.00 -4.50 
พฤษภำคม 2559 370.70 370.40 370.70 365.10 366.00 -4.70 
สิงหำคม 2559 377.20 374.50 374.50 372.50 372.50 -4.70 
ตุลำคม 2559 383.00 380.00 380.00 378.30 378.30 -4.70 
ธนัวำคม 2559 389.60 0.00 384.90 384.90 384.90 -4.70 
 
 
 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/
ปอนด์) 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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        ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ
ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.03 - 0.12 เซนต์ รำคำน ้ ำตำลปิดปรับตวัลดลงต่อสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ
กว่ำ 6 ปี โดยถูกกดดันจำกเงินเรียลบรำซิลท่ีอ่อนค่ำลง และสต็อคน ้ ำตำลท่ียงัคงเพิ่มข้ึน  ขณะท่ีรำคำ
น ้ ำมันดิบตลำด  NYMEX  สัญญำเ ดือนกรกฎำคม  2558   ด่ิ งลง  52 เซนต์  หรือ  1 % มำปิดตลำด
ท่ี 57.71 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 57.36-58.95 เหรียญสหรัฐฯ    รำคำน ้ ำตำลทรำย
ดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.21 เซนต์  หรือ 1.74% ท่ีระดบั 11.87 
เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.83-12.14  เซนต ์และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิด
ตลำดลดลง 0.24 เซนต ์ หรือ 1.93% ท่ีระดบั 12.18 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.16-12.48 เซนต ์
ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.06-0.13 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 163,885 ล็อต ตัว๋
น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)   ณ วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 
2558 เพิ่มข้ึน  1,779  ล็อต เป็น 448,245 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 11,344 ล็อต เป็น 891,727  
ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัลดลง โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือน
สิงหำคม 2558 ปิดตลำดลดลง  2.10 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 0.60%  ท่ีระดบั 345.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 345.20-350.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2558 ปิดตลำดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.97% ท่ีระดบั 347.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 346.50-351.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

วนัท่ี  27  พฤษภำคม  2558   กระทรวงเกษตรเวยีดนำมรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2557/2558   
มีโรงงำน 31 โรงงำน ในจ ำนวน 41 โรงงำน ไดปิ้ดหีบออ้ยแลว้  โดยผลิตน ้ำตำลลดลง 12% เหลือ 1.39 ลำ้น
ตนั และสตอ็คน ้ำตำล ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 มีจ ำนวน 497,000 เมตริกตนั   ลดลง 181,000 ตนั จำก ปี
ก่อน 

วนัท่ี  27  พฤษภำคม  2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 25 พฤษภำคม  
2558 รัสเซียไดเ้พำะปลูกแลว้จ ำนวน 993,500  แฮคแต มำกกวำ่ 5% จำกพื้นท่ีเป้ำหมำย 980,200 แฮคแต  และ
เพิ่มข้ึน 9.0% จำก 906,900 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  27  พฤษภำคม  2558   กระทรวงเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทภำยใน 
ประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะลดลง  เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศและค่ำเงินท่ีลดลง  ซ่ึงส่งผล
ใหเ้มล็ดพนัธ์ุและปุ๋ยท่ีน ำเขำ้มีรำคำสูงข้ึน  และคำดวำ่ยเูครนจะผลิตน ้ำตำลได ้ 1.2 ลำ้นตนั  ลดลง 42%  จำก 
2.08 ลำ้นตนั  ท่ีผลิตไดใ้นปีก่อน และพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทลดลงเหลือ 238,000 แฮคแต จำก 333,000 แฮคแต  
ผลผลิตบ้ีทคำดวำ่จะมีจ ำนวน 9.5 ลำ้นตนั   ลดลง 38.7% จำก 15.5 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ส ำหรับปริมำณกำร 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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บริโภคน ้ำตำลภำยในประเทศคำดวำ่จะมีจ ำนวน 1.573 ลำ้นตนั โดยน ้ำตำลท่ีผลิตได ้ 1.2 ลำ้นตนั  และยอด
คงเหลือยกมำจำกปีก่อน 0.56 ลำ้นตนั ท ำใหเ้ช่ือวำ่จะมีน ้ำตำลเพียงพอส ำหรับปีน้ี     
 
 วนัท่ี  27  พฤษภำคม  2558   มีรำยงำนวำ่ ในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2558  อินโดนีเซียจะเล่ือนกำรออก
ใบอนุญำตกำรน ำเขำ้น ้ำตำลจำกเดือนมิถุนำยนไปจนถึงเดือนสิงหำคม หลงัจำกในไตรมำสท่ี 2 อินโดนีเซีย
ออกใบอนุญำตน ำเขำ้น ้ำตำลในเดือนมีนำคม จ ำนวน 1,050,000 เมตริกตนั    

 
 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

     28 พฤษภาคม  2558 

 
 


