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      30  กรกฎาคม  2558 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

ตุลำคม 2558 11.46 11.55 11.64 11.25 11.27 -0.19 
มีนำคม 2559 12.64 12.66 12.78 12.50 12.52 -0.12 
พฤษภำคม 2559 12.71 12.72 12.83 12.59 12.60 -0.11 
กรกฎำคม 2559 12.75 12.82 12.85 12.63 12.64 -0.11 
ตุลำคม 2559 12.97 13.02 13.05 12.85 12.87 -0.10 
มีนำคม 2560 13.56 13.56 13.63 13.40 13.44 -0.12 
พฤษภำคม 2560 13.69 13.73 13.75 13.53 13.56 -0.13 
กรกฎำคม 25609 13.80 13.84 13.86 13.64 13.67 -0.13 
ตุลำคม 2560 14.08 14.13 14.13 13.92 13.94 -0.14 
มีนำคม  2561 14.54 14.42 14.42 14.40 14.40 -0.14 
พฤษภำคม 2561 14.52 14.53 14.53 14.37 14.36 -0.16 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 96,126 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 817,208 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2558 357.20 359.90 361.00 353.00 353.50 -3.70 
ธนัวำคม 2558 350.80 353.30 354.90 347.70 348.30 -2.50 
มีนำคม 2559 350.40 353.00 354.40 347.40 347.90 -2.50 
พฤษภำคม 2559 354.30 356.60 358.10 351.20 351.70 -2.60 
สิงหำคม 2559 358.40 360.90 362.00 355.80 356.30 -2.10 
ตุลำคม 2559 363.20 365.50 366.00 360.60 361.10 -2.10 
ธนัวำคม 2559 368.10 368.00 368.00 365.70 366.10 -2.00 
มีนำคม 2560 374.60 373.40 373.40 372.40 372.40 -2.20 
 
 
 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.12 เซนต ์  และปิดตลำดลดลง โดยถูกกดดนัจำกค่ำเงินเรียลบรำซิลท่ีอ่อนลง เม่ือเทียบ
กบัดอลลำร์ ขณะท่ีเทรดเดอร์จบัตำปริมำณสตอ็กระดบัสูงในอินเดียและไทย  รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX 
สัญญำเดือนกนัยำยน 2558 ปิดลดลง 27 เซนต ์ หรือ 0.55 สู่ระดบั 48.52 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล  หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 48.34-48.83 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2558  ปิดตลำดลดลง 0.19 เซนต ์หรือ 1.66% ท่ีระดบั 11.27 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.25-
11.64 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 0.12 เซนต ์ หรือ 0.95%  ท่ีระดบั 
12.52 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 12.50-12.78 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือน
ในช่วง 0.10-0.16 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 96,126 ล็อต  ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด  (Open Interest) ณ 
วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2558 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558  เพิ่มช้ึน 549 ล็อต  เป็น 458,690 ล็อต 
และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง  2,061 ล็อต  เหลือ 817,208 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิด
ตลำดลดลง  โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 3.70 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 1.04%  ท่ีระดบั 353.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 353.00-361.00 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 2.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.71% 
ท่ีระดบั 348.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 347.70-354.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
 
 วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2558 มีรำยงำนวำ่ สหภำพยโุรป (EU) ส่งออกน ้ำตำลตำมโควตำในปี 2557/2558 
(ตุลำคม-กนัยำยน) เพียง ณ วนัท่ี 28 กรกฎำคม 2558  มีจ  ำนวน 107,756.3 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 102,101.2 ตนั เม่ือ
วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2558 มีผูส่้งออกรำยใหญ่ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส (29,000 ตนั) และสหรำชอำณำจกัร (22,000 ตนั), 
เนเธอร์แลนด ์(21,000 ตนั), โปแลนด ์(13,000 ตนั) เบลเยีย่ม (8,000 ตนั) เยอรมนี (7,000 ตนั) และอีกจ ำนวน
เล็กนอ้ยออกจำกออสเตรีย, อิตำลี, สโลวเีนีย, สวเีดน, โปรตุเกส และเดนมำร์ก 
 วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2558 กระทรวงเกษตรของรัฐเซีย รำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2558    
โรงงำนน ้ำตำลไดน้ ำน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 564,800 ตนั มำรีไฟน์เป็นน ้ำตำลทรำยขำวได ้ 553,500 ตนั   
ลดลง 4.6% จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2558  คณะกรรมกำรสถิติแห่งชำติของเบลำรุสรำยงำนวำ่  ในปี 2557 เบลำรุส
ผลิตน ้ำตำลได ้743,900 ตนั ลดลง 12% จำก 853,100 ตนั ในปีก่อน และส่งออกน ้ำตำลประมำณ 400,300 ตนั  
ลดลง 22.4%  จำก 516,100 ตนั ในปีก่อน  โดยส่งออกไปยงัประเทศรัสเซียจ ำนวน  307,900 ตนั  ลดลงจำก 
373,600 ตนั ในปีก่อน  ขณะท่ีมีกำรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 4,719,600 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 4,279,800 ตนั ในปีก่อน  
พื้นท่ีเพำะปลูกมีจ ำนวน 103,900 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 100,300 แฮคแต ในปี 2556  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 46.3 ตนั /   
แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 43.7 ตนั/แฮคแต ในปี 2556 ส่วนกำรบริโภคน ้ำตำลในปี 2557 เท่ำกบั 42.3 กิโลกรัม/คน/
ปี  เพิ่มข้ึนจำก 42.0 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2556 ส ำหรับสตอ็ครน ้ำตำล ณ วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2558  มีจ  ำนวน 
71,900 ตนั  ลดลงจำกปีก่อน 35.8%  และในปี 2558 มีรำยงำนวำ่ผลผลิตบ้ีทจะไดรั้บควำมเสียหำยจจำก
สภำวะอำกำศท่ีแหง้แลง้  รำยละเอียดอ่ืน ๆ ไม่ระบุ 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   3 สิงหาคม 2558 
 


