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 Daily Market Report 

 

3  มกราคม  2563  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2563 13.13 13.23 13.40 13.20 13.31 +0.18 58,840 
พฤษภาคม 2563 13.24 13.38 13.49 13.31 13.39 +0.15 22,805 
กรกฎาคม 2563 13.36 13.48 13.60 13.43 13.49 +0.13 11,809 
ตุลาคม 2563 13.60 13.89 13.89 13.66 13.72 +0.12 6,807 
มีนาคม 2564 14.12 14.22 14.32 14.17 14.23 +0.11 2,482 
พฤษภาคม 2564 14.02 14.10 14.22 14.10 14.13 +0.11 327 
กรกฎาคม 2564 13.94 14.11 14.11 14.03 14.04 +0.10 168 
ตุลาคม 2564 13.97 14.11 14.14 14.07 14.07 +0.10 55 
มีนาคม 2565 14.34 14.48 14.48 14.45 14.45 +0.11 11 
พฤษภาคม 2565 14.26 14.39 14.41 14.39 14.37 +0.11 7 
กรกฎาคม 2565 14.18 14.30 14.32 14.30 14.29 +0.11 6 
ตุลาคม 2565 14.25    14.36 +0.11  
        103,317 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 108,333 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 991,469 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 มีนาคม 2563 352.70 354.50 358.80 354.30 357.20 +4.50 6,403 
พฤษภาคม 2563 358.20 360.20 364.10 360.10 362.70 +4.50 4,424 
สิงหาคม 2563 362.90 364.90 368.20 364.10 366.40 +3.50 819 
ตุลาคม 2563 364.10 365.00 368.80 365.00 367.60 +3.50 311 
ธนัวาคม 2563 366.70 0.00 370.30 370.30 370.30 +3.60 11 
มีนาคม 2564 371.40 0.00 375.00 375.00 375.00 +3.60 6 
พฤษภาคม 2564 373.90 0.00 377.50 377.50 377.50 +3.60 0 
สิงหาคม 2564 375.90 0.00 379.50 379.50 379.50 +3.60 0 
        11,974 

         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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 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง 0.08 - 0.29 

เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน หลงัจากราคาน ้ามนัดิบพุง่ไปท่ีระดบัสูงสุดในรอบ 8 เดือน

เน่ืองจากความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง หลงัจากท่ีสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศท่ีสนามบินกรุงแบกแดดสังหาร

นายพลของอิหร่าน ส่งผลให้นายพล Ayatollah Ali Khamenei ผูน้ าทางทหารสูงสุดของอิหร่านออกมากล่าววา่

จะมีการโตต้อบขั้นรุนแรง  ท าใหร้าคาน ้ามนัดิบเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้

ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และอีกปัจจยัลบ

ส าหรับน ้าตาลคือความอ่อนแอของเงินเรียลบราซิลซ่ึงลดลงลง 0.68% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบ

กบัดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้ผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิลส่งออกน ้าตาลลดลง  โดยราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX 

สัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 01.87 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.06% ท่ีระดบั 63.05 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนตวัในช่วง 61.13-64.09 เหรียญสหรัฐฯ 

   ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 

0.18 เซนต ์หรือ 1.37%  ท่ีระดบั 13.31 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.20-13.40 เซนต ์และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.15 เซนต ์หรือ 1.13% ท่ีระดบั 13.39 เซนต ์

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.31-13.49 เซนต ์ และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือน

ในช่วง 0.10-0.13 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 108,333 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด 

(Open Interest) วนัท่ี 2 มกราคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563 เพิ่มข้ึน  602 ล็อต เป็น 425,002 

ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 1,611  ล็อต เป็น 991,469 ล็อต  

   ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน โดยราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.28%  ท่ีระดบั 357.20

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 354.30-358.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.26% ท่ีระดบั 362.70 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 360.10-364.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

  วนัท่ี 3  มกราคม 2563 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนธนัวาคม 2562 บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 1,489,283 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1,969,790 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน และลดลงจาก 

1,602,361 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 1,286,861 ตนั จาก 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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 1,696,786 ตนั  ในเดือนพฤศจิกายน และ 1,428,665 ตนั ในเดือนธนัวาคมปีก่อน  และส่งออกน ้าตาลทรายขาวลดลง

เหลือ 186,228 ตนั จาก 251,163 ตนั ในเดือนก่อน  แต่เพิ่มสูงข้ึนจาก 159,801 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2561   

  รวมในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 14.953 ลา้นตนั ลดลง

จาก 16.778 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  การส่งออกน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 คาดวา่จะลดลง

ต ่าสุดในรอบ 12 ปี หลงัจากในปี 2561/2562 ลดลงสู่ระดบั 20.179 ลา้นตนั  จาก 28.295 ลา้นตนั ในปีก่อน 

  วนัท่ี 3  มกราคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในคร่ึงเดือนหลงัของเดือน

ธนัวาคม 2562  โรงงานน ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.214  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 4.118 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเทียบกบั 2.696 ลา้นตนั ในคร่ึงเดือนแรกของเดือนธนัวาคม 2562   

รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 7.795 ลา้นตนั  ลดลงจาก 11.172 ลา้นตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงาน 437 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 406  โรงงาน ใน 2 

สัปดาห์ก่อน แต่ลดลงจาก 507 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ Maharashtra เร่ิมหีบออ้ยใน 1 

เดือน ชา้กวา่ปีก่อน  รัฐ Karnataka เร่ิมหีบใน 1 สัปดาห์ชา้กวา่ปีท่ีแลว้  รัฐ   Gujarat   เร่ิมหีบใน 3 สัปดาห์ชา้กวา่ปี

ท่ีแลว้า  และรัฐ  Uttar Pradesh 1 สัปดาห์เร็วกวา่ปีท่ีแลว้ 

  รัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 119 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้3.316 ลา้นตนั มากวา่ปีก่อน  209,000 ตนัขณะท่ีมี

โรงงาน 117 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้3.107 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัลดลงอยูท่ี่ 10.71% จาก 10.84% และ ISMA 

ยงัรายงานวา่ มีโรงงานน ้าตาลประมาณ 18 -20 โรงงานในรัฐใหค้วามสนใจไปท่ีกากน ้าตาล (B-Molasses) น าไป

ผลิต เอทานอล 

  รัฐ Maharashtra  มีโรงงาน 137 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.650 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.457 ลา้นตนั  ขณะท่ีมี

โรงงาน 187 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  อตัราการหีบสกดัลดลงอยูท่ี่ 10.00% จาก 10.50%  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เพราะวา่ไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม (ซ่ึงท าใหน้ ้าตาลซูโครสบางส่วนสูญเสียไป) และมี

โรงงาน  2 โรงงานไดปิ้ดด าเนินการ  เน่ืองจากไม่มีแรงงานในการเก็บเก่ียวและการขาดแคลนออ้ย  

  รัฐ  Karnataka มีโรงงาน 63 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.633 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 470,000 ตนั ท่ี 2.103 

ลา้นตนั ขณะท่ีมีโรงงาน 65 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

  รัฐ รัฐ   Gujarat   โรงงาน 15 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้ 265,000 ตนั ลดลงจาก 429,000 ตนั  ขณะท่ีมี

โรงงาน 16 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 ส่วนในรัฐ   Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงาน  18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้
96,000 ตนั นอ้ยกวา่ 100,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 24 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   
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  รัฐ Tamil Nadu เพียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีโรงงาน 16 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้95,000 ตนั ลดลง

จาก 151,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 27 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปี  

 ส่วนรัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้233,000 ตนั รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาลได ้160,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิต
น ้าตาลได ้ 135,000 ตนั   รัฐ Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้106,000 ตนั  และ รัฐ Madhya Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้
100,000 ตนั 

  โดยราคาน ้าตาล ณ หนา้โรงงานในประเทศยงัคงทรงตวัอยูใ่นช่วง 32.5 - 33.5 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม ในทาง

ภาคเหนือของอินเดียและ 31.0-32.5 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม  ตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิต 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 6  มกราคม  2563 

 


