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                28 กรกฎาคม  2559 
 

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2559 522.00 521.60 522.50 516.50 518.10 -3.90 
ธนัวำคม 2559 524.20 523.40 524.90 518.70 520.50 -3.70 
มีนำคม 2559 524.60 523.50 524.90 518.70 520.00 -4.60 
พฤษภำคม 2560 515.10 514.10 515.10 509.10 510.40 -4.70 
สิงหำคม 2560 504.90 504.00 504.70 500.00 500.70 -4.20 
ตุลำคม 2560 488.10 486.40 487.30 485.00 485.10 -3.00 
ธนัวำคม 2560 478.70 476.80 478.20 475.90 475.90 -2.80 
มีนำคม 2561 480.30 0.00 477.10 477.10 477.10 -3.20 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

ตุลำคม 2559 19.10 19.11 19.17 18.75 18.80 -0.30 
มีนำคม 2560 19.39 19.37 19.46 19.14 19.18 -0.21 
พฤษภำคม 2560 18.76 18.73 18.81 18.55 18.59 -0.17 
กรกฎำคม 25609 18.28 18.24 18.31 18.09 18.13 -0.15 
ตุลำคม 2560 18.03 18.00 18.06 17.87 17.91 -0.12 
มีนำคม  2561 17.94 17.90 17.94 17.80 17.83 -0.11 
พฤษภำคม 2561 17.57 17.50 17.54 17.46 17.46 -0.11 
กรกฎำคม 25619 17.33 17.27 17.27 17.22 17.23 -0.10 
ตุลำคม 2561 17.20 17.07 17.13 17.07 17.11 -0.09 
มีนำคม 2562 17.17 17.08 17.11 17.07 17.12 -0.05 
พฤษภำคม 2562 16.77 16.72 16.72 16.72 16.75 -0.02 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 104,649 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 828,790 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 ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 

0.01-0.13 เซนต์  และรำคำน ้ ำตำลปิดตลำดปรับตวัลดลงสู่ระดับต ่ำสุดในรอบ 5 สัปดำห์ โดยร่วงลงเป็น
วนัท่ี 3 ติดต่อกนัจำกแรงขำยทำงเทคนิค ขณะท่ีบรรดำดีลเลอร์มุ่งควำมสนใจไปท่ีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรหีบ
อ้อยของบรำซิลในสัปดำห์หน้ำ   รำคำน ้ ำมันดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกันยำยน 2559 ด่ิง
ลง 78 เซนต์ หรือ 1.9 % มำปิดตลำดท่ี  41.14 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลังจำกเคล่ือนตัวในช่วง 41.04-
42.22 เห รี ยญ ส ห รั ฐ ฯ   โ ด ย จุ ด ต ่ ำ สุ ด ข อ ง วัน ถื อ เป็ น จุ ด ต ่ ำ สุ ด นั บ ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  20 เม ษ ำย น  
รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559  ปิดตลำดลดลง 0.30 เซนต ์หรือ 1.57%  ท่ี
ระดบั 18.80 เซนต์  หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 18.75-19.17 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือน
มีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.21 เซนต์ หรือ 1.08% ท่ีระดบั 19.18 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 
19.14-19.46 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.02-0.17 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมี
จ ำนวน 104,649 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 27 กรกฎำคม  2559 ของน ้ ำตำล
ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ลดลง 3,364 ล็อต เหลือ 431,826 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดลดลง 2,119 
ล็อต  เหลือ 828,790  ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำล
ทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 3.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.75% ท่ีระดบั 518.10 
เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 516.50-522.50 เหรียญสหรัฐฯ และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำม
สัญญำเดือนธนัวำคม 2559 ปิดตลำดลดลง  3.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.71% ท่ีระดบั 520.50 เหรียญสหรัฐฯ 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 518.70-524.90  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 

 
วนัท่ี 28 กรกฎำคม 2559  มีรำยงำนวำ่เวยีดนำมอำจจะตอ้งน ำเขำ้น ้ำตำลประมำณ 30,000 ตนั  ใน

ปี 2559/2560 เพิ่มจำกกำรน ำเขำ้ตำมโควตำของ WTO จ ำนวน 89,000 ตนั ท ำใหเ้วยีดนำมอำจตอ้งน ำเขำ้รวม
เป็น 119,000 ตนั ในช่วงเดือนมิถุนำยนท่ีผำ่นมำกระทรวงอุตสำหกรรมและกำรคำ้ขออนุญำตรัฐบำลให้
น ำเขำ้ 200,000 ตนั นอกเหนือจำกน ้ำตำลตำมโควตำ WTO 85,000 ตนั   ขณะท่ีรัฐบำลอนุญำตใหน้ ำเขำ้เพียง 
100,000 ตนั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดทอ้งถ่ินและท ำใหร้ำคำลดลง และถำ้ใชโ้ควตำท่ีไดรั้บ
อนุญำตครบถว้นในปีน้ีเวยีดนำมจะตอ้งน ำเขำ้จ  ำนวน 215,000 ตนั โดยจ ำนวน 100,000 ตนั จำกกำรน ำเขำ้
พิเศษ จ ำนวน 30,000 ตนั จำกท่ีผลิตในประเทศ และจ ำนวน 85,000 ตนั ภำยใตก้ฎ WTO ทั้งน้ีสมำคมออ้ย
และน ้ำตำลของเวยีดนำม (VSSA) รำยงำนไวเ้ม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยนวำ่ในปี 2558/2559 ผลผลิตน ้ำตำลลดลง 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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เกือบ 200,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีกำรผลิตก่อนซ่ึงผลิตได ้ 1.2 ลำ้นตนั ขณะท่ีควำมตอ้งกำรน ้ำตำลเพิ่มข้ึน 
100,000 ตนั เน่ืองจำกสภำพอำกำศแหง้แลง้ และกำรรุกล ้ำของน ้ำเคม็ในสำมเหล่ียมปำกแม่น ้ำโขง ท่ีเป็น
เหตุผลหลกัท่ีท ำใหผ้ลผลิตลดลง   ส่วนผลผลิตน ้ำตำลในปี 2559/2560 คำดวำ่จะไม่เปล่ียนแปลงจำกปีกำร
ผลิตก่อน 

 
 

 
ฝ่ายตลาด 

   บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
29 กรกฎาคม 2559 

 


