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Daily Market Report 

 

 

30  ตุลาคม  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 13.50 13.50 13.50 13.17 13.32 -0.18 
พฤษภำคม 2562 13.62 13.61 13.61 13.31 13.45 -0.17 
กรกฎำคม 2562 13.64 13.65 13.65 13.34 13.49 -0.15 
ตุลำคม 2562 13.82 13.82 13.82 13.54 13.67 -0.15 
มีนำคม 2563 14.32 14.32 14.32 14.07 14.19 -0.13 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.26 14.26 14.26 14.05 14.16 -0.10 
กรกฎำคม 2563 14.17 14.17 14.17 14.03 14.10 -0.07 
ตุลำคม 2563 14.19 14.10 14.14 14.07 14.13 -0.06 
มีนำคม 2564 14.47 14.38 14.41 14.36 14.42 -0.05 
พฤษภำคม 2564 14.27 14.21 14.24 14.19 14.25 -0.02 
กรกฎำคม 2564 14.14    14.12 -0.02 
                             

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 107,211 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

803,833 ล็อต 
                      

 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2561 364.70 362.60 364.30 355.70 358.80 -5.90 
มีนำคม 2562 364.60 362.20 364.10 356.80 359.10 -5.50 
พฤษภำคม 2562 368.80 366.40 368.40 361.30 363.20 -5.60 
สิงหำคม 2562 372.20 369.40 371.70 364.70 366.90 -5.30 
ตุลำคม 2562 374.60 371.80 374.20 368.10 369.80 -4.80 
ธนัวำคม 2562 378.40 376.50 377.60 372.60 373.80 -4.60 
มีนำคม 2563 382.40 380.00 380.00 377.10 377.90 -4.50 
พฤษภำคม 2563 384.90 380.00 380.50 380.00 380.50 -4.40 

         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 0.01-0.09 เซนต ์ และปิดตลำดดำ้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 ตุลำคม 
รำคำไดล้ดลงมำก จำกกำรท ำก ำไรและกำรระบำยสัญญำเน่ืองจำกค่ำเงินของเรียลของบรำซิลแขง็ค่ำแตะระดบั
สูงสุดในรอบ 5 เดือนคร่ึง ก่อนชะลอตวั ขณะท่ี เทรดเดอร์ท ำก ำไรหลงักำรเลือกนำย Jair Bolsonaro ซ่ึงเป็น
นกักำรเมืองฝ่ำยขวำจดัท่ีเป็นท่ีนิยมของตลำดในศึกเลือกตั้งประธำนำธิบดีบรำซิล ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด 
NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.86 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.28% ท่ีระดบั 66.18 
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 65.33-67.26 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำด
นิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปรับตวัลดลง 0.18 เซนต ์ หรือ 1.33% ท่ีระดบั 13.32 เซนต ์ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูช่่วงระหวำ่ง 13.17-13.50 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิดตลำดลดลง 
0.17 เซนต ์ หรือ 1.25% ท่ีระดบั 13.45 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 13.31-13.61 เซนต ์ส ำหรับ
เดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงทุกเดือนในช่วง 0.02-0.15 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 107,211 ล็อต 
น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 29 ตุลำคม  2561 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562  
ลดลง 2,839 ล็อต เหลือ 382,660 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 6,858 ล็อต เป็น 803,833 ล็อต ดำ้นตลำด
น ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั  โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิด
ตลำดลดลง 5.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.62% ท่ีระดบั 358.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง
ระหวำ่ง 355.70-364.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 5.50 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.51% ท่ีระดบั 359.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 356.80-
364.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

             
 วนัท่ี 30 ตุลำคม 2561  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งอินเดีย (ISMA) คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในปี 
2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) จะอยูท่ี่ระดบั 32.0 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก  35-35.5 ลำ้นตนั ท่ี
คำดกำรณ์คร้ังก่อน  และผลผลิตน ้ำตำลอำจลดลงถึง 31.5 ลำ้นตนั ถำ้หำกมีกำรเปล่ียนไปผลิตเป็นเอทำนอลมำก
ข้ึน พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยหลกัไดแ้ก่รัฐ Uttar Pradesh , Maharashtra และ Karnataka รวมประมำณ 80% ของ
ผลผลิตทั้งหมด  รัฐ Uttar Pradesh คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะมีจ ำนวน 12.1 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 13.0-13.5 ลำ้นตนั 
ท่ีคำดกำรณ์เม่ือเดือนกรกฎำคม  และใกลเ้คียงกบั 12.045 ลำ้นตนั ในปี 2560/2561  รัฐ Maharashtra คำดวำ่จะ
ผลิตน ้ำตำลได ้9.5 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 11.0-11.5 ลำ้นตนั ท่ีคำดกำรณ์คร้ังก่อน  และต ่ำกวำ่ 10.723 ลำ้นตนั ในปี
ก่อน  แมว้ำ่พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึน 25%  ส่วนรัฐ Karnataka แมว้ำ่พื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึน 20%  แต่
คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึน 12-13% จำกปีก่อนโดยจะมีจ ำนวน 4.2 ลำ้นตนั  เทียบกบั 4.48 ลำ้นสตนั ใน
ประมำณกำรครำวก่อน นอกจำกน้ี ISMA คำดวำ่เม่ือส้ินสุดปี 2561/2562 อินเดียจะมีสตอ็คน ้ำตำลเพิ่มข้ึนเป็น  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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11.2-11.7 ลำ้นตนั  หำกสำมำรถส่งออกไดป้ระมำณ 4.5 ลำ้นตนั เทียบกบัสตอ็คตน้ปียกมำจ ำนวน 10.7 ลำ้นตนั 
และกำรบริโภคภำยในประเทศมีประมำณ 25.5-26.0 ลำ้นตนั  
 วนัท่ี 30 ตุลำคม 2561  มีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU)   ไดอ้อกใบอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลจำกกลุ่ม 

EPA/EBA  ประจ ำสัปดำห์ถึงวนัท่ี 28 ตุลำคม จ ำนวน 701  ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 46,506 ตนั ในสัปดำห์ก่อน   

อน่ึง สหภำพยโุรปอนุญำตใหน้ ำเขำ้น ้ำตำลปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) ถึงล่ำสุดมีจ ำนวน 81,316 ตนั   โดย

น ำเขำ้จำกเบลีซ (30,597 ตนั) และสวำซีแลนด ์(30,535 ตนั)  นอกจำกน้ีมีรำยงำนวำ่สหภำพยโุรป (EU) ส่งออก

น ้ำตำลทรำยขำวในเดือนสิงหำคม 2561 จ ำนวน 248,100 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 202,0000 ตนั ท่ีประมำณกำรไว้

เบ้ืองตน้ และมำกกวำ่ 122,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมกำรส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน)  มีจ ำนวน 3.189 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 1.221 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 16%  อิสรำเอล 11%  ซีเรีย 7%   ศรีลงักำ 6%  ตุรกี 5%  เลบำนอน 4%  และ

มอริเตเนีย 3% รำคำส่งออกเฉล่ียในเดือนสิงหำคมอยูท่ี่ 327 ยโูร/ตนั FOB ลดลงจำก 331 ยโูร ในเดือนกรกฎำคม 

กำรน ำเขำ้น ้ำตำลในเดือนสิงหำคมมีจ ำนวนทั้งส้ิน 89,600 ตนั ลดลงจำก 138,800 ในเดือนกรกฎำคมและเทียบ

กบั 240,300 ในเดือนสิงหำคมปีท่ีแลว้ รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภำพยโุรปน ำเขำ้ 1.232 

ลำ้นตนั ลดลงจำก 2.223 ลำ้นตนั ในปีก่อน  โดยน ำเขำ้จำกกลุ่ม EPA/EBA 42%  และสมำชิกตำมขอ้ตกลงกำรคำ้

เสรีกบัอเมริกำกลำง โคลมัเบียและเปรู 22%  อฟัริกำใต ้  17%   และบรำซิล 6%  และ ณ ส้ินเดือนสิงหำคม 2561 

สหภำพยโุรปมีสต็อคน ้ำตำลจ ำนวน 4.218 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 5.757 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน   แต่เพิ่มข้ึนจำก 

1.768 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน    

 วนัท่ี 30  ตุลำคม  2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 29 ตุลำคม 2561 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้1,013,600 แฮคแต หรือ 91.4% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด  (1,108,900 

แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจำก 991,800 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 37.1 ลำ้นตนั 

ลดลงจำก 42.2 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 13.9%  อยูท่ี่ 36.61 ตนั/แฮคแต จำก 42.51 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี 30  ตุลำคม  2561  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยเูครน (Ukrtsukor) รำยงำนวำ่ เพียง     ณ 

วนัท่ี 29 ตุลำคม  2561 ยเูครนผลิตน ้ำตำลได ้872,700 ตนั  จำกปริมำณบ้ีทท่ีเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 6.72 ลำ้นตนั 

โดยมีโรงงำน 39 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน และเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31ตุลำคม 

2560 ท่ีผลิตน ้ำตำลได ้ 1.003 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีท 7.24 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 13.0% ลดลงจำก 

13.9%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 30 ตุลำคม 2561  กระทรวงเกษตรเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี  30 ตุลำคม 2561  เบลำรุสเก็บ

เก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้86,600 แฮคแต หรือ 87.2% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งส้ิน 99,300 แฮคแต เพิ่มข้ึน 
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เล็กนอ้ยจำก 81,500 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้4,052,500 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 

3,914,200 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.79 ตนั/แฮคแต  ลดลงจำก 48.34 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และ

เปอร์เซนตน์ ้ำตำลอยูท่ี่ 16.90%  เทียบกบั 16.13% ในปีก่อน  ขณะท่ีสมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำล (Belsakhar) รำยงำนวำ่

เบลำรุสผลิตน ้ำตำลทรำยขำวได ้ 262,700 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 2,051,100 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน อตัรำ

กำรกำรหีบสกดัมีเพียง 12.81% 

วนัท่ี 30  ตุลำคม 2561 บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั เปิดประมูลขำยน ้ำตำลทรำยดิบ ฤดูกำรผลิต
ปี 2561/2562  ผลกำรประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  Hi-Pol.  
MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนำคม – 15 พฤษภำคม 2562 Avean Sugar SL 3,000.00 53 - - 
Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 49,333.33 66 

1 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2562 Agrex Asia Pte Ltd. 3,000.00 53 - - 
Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 61,333.33 71 

1 กรกฎำคม – 15 กนัยำยน 2562 Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 24,000.00 76 
              รวม/เฉลี่ย 6,000.00 53 134,666.66 70.0594 

 
สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2561/2562 

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนำคม    – 15 พฤษภำคม 2562 133,333.33 (100%) 57.3825 - 
 1 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2562 133,333.33 (100%) 60.4925 - 
 1 กรกฎำคม – 15 กนัยำยน 2562   24,000.00   (18.00%) 76.0000 109,333.34 (82.00%) 

รวม/เฉลีย่ 290,666.66 (72.67%) 60.3463 109,333.34 (27.33%) 

 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

31 ตุลาคม  2561 
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