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Daily Market Report  

3 เมษายน  2563  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2563 10.29 10.28 10.67 10.24 10.31 +0.02 58,417 
กรกฎาคม 2563 10.32 10.32 10.67 10.28 10.33 +0.01 52,945 
ตุลาคม 2563 10.54 10.52 10.86 10.50 10.53 -0.01 26,818 
มีนาคม 2564 11.13 11.20 11.42 11.05 11.09 -0.04 11,864 
พฤษภาคม 2564 11.08 11.08 11.32 10.98 11.00 -0.08 3,876 
กรกฎาคม 2564 11.04 11.04 11.28 10.90 10.94 -0.10 1,540 
ตุลาคม 2564 11.25 11.33 11.46 11.04 11.12 -0.13 746 
มีนาคม 2565 11.77 11.84 11.97 11.51 11.61 -0.16 377 
พฤษภาคม 2565 11.79 11.94 11.98 11.62 11.63 -0.16 30 
กรกฎาคม 2565 11.85 11.97 11.97 11.64 11.67 -0.18 104 
ตุลาคม 2565 12.12 12.11 12.11 11.90 11.93 -0.19 216 
มีนาคม 2566 12.59 12.59 12.59 12.59 12.39 -0.20 91 
        157,024 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2563 340.60 343.50 350.00 334.20 336.50 -4.10 6,761 
สิงหาคม 2563 322.80 326.10 331.80 321.00 322.80 0.00 8,596 
ตุลาคม 2563 316.70 318.40 325.30 316.10 317.30 +0.60 2,687 
ธนัวาคม 2563 319.00 321.20 327.00 318.20 319.50 +0.50 1,921 
มีนาคม 2564 320.50 323.10 327.30 319.30 320.40 -0.10 1,222 
พฤษภาคม 2564 327.00 326.00 328.00 325.00 325.70 -1.30 382 
สิงหาคม 2564 333.50 336.90 336.90 330.90 331.00 -2.50 335 
ตุลาคม 2564 337.40 336.50 336.50 331.70 332.90 -4.50 513 
        22,417 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 163,194 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,025,132 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข   (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนปแลง เพิ่มข้ึน และ

ลดลงจากวนัก่อนในช่วง -0.02 ถึง 0.15 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงจากวนัก่อน  โดยราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  หลงัจากราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่

ระดบัสูงสุด 2 สัปดาห์คร่ึง โดยไดรั้บปัจยัหนุนจากข่าวท่ีกลุ่มโอเปกก าหนดจะประชุมในวนัจนัทร์น้ี  โดย

ผูแ้ทนกลุ่มโอเปกกล่าววา่การลดการผลิตน ้ามนัดิบทัว่โลกลง 10 ลา้นบาร์เรล/วนั นั้น เป็นเป้าหมายท่ีท่ีมีความ

เป็นไปได ้  และการพุง่ข้ึนของราคาน ้ามนัเป็นปัจจยัหนุนราคาเอทานอล ซ่ึงอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาล

บราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล ขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่า

ลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ โดยลดลงจากวนัก่อน 1.18% สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 5.3225 เรียล/

เหรียญสหรัฐฯ  การปรับตวัลดลงของเงินเรียลกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกน ้าตาลโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล 

ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 3.02 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

11.93%  ท่ีระดบั 28.34 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  หลงัจากเคล่ือนตวัในช่วง 23.52-29.13 เหรียญสหรัฐฯ  

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.02 เซนต ์หรือ 0.19% ท่ีระดบั 10.31 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.24-10.67 เซนต ์และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.01 เซนต ์หรือ 0.10% ท่ีระดบั 

10.33 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.28-10.67 เซนต ์และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือน

ในช่วง  0.01-0.20  เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 163,194 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือใน

ตลาด (Open Interest) วนัท่ี 2 เมษายน 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลง 1,757  ล็อต 

เหลือ 299,275 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 4,857  ล็อต เป็น 1,025,132 ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ

ลดลงจากวนัก่อน โดยราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 4.10 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.20% ท่ีระดบั 336.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 334.20-350.00 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดไม่เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 

322.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 321.00-331.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  วนัท่ี 3 เมษายน 2563 ส านกังาน Reuter รายงานวา่ อียปิตจ์ะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายดิบของ

บราซิลจ านวน 100,000 ตนั  ภายในวนัท่ี 11 เมษายน 2563  โดยมีค่าใชจ่้าย การประกนัภยั และการขนส่งสินคา้ 

(CIF) ผูป้ระมูลเป็นผูรั้บผดิชอบ  โดยแบ่งเป็น 2 งวดส่งมอบ งวดแรกระหวา่งวนัท่ี 16-31 พฤษภาคม 2563และ 

 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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งวดท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 16-30 มิถุนายน 2563 โดยการซ้ือน ้ าตาลคร้ังน้ีเป็นการซ้ือเพื่อสร้างโควตาส ารองเพื่อใหมี้

เพียงพอนาน 6 เดือน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 
 วนัท่ี 3 เมษายน 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 520,288 509,753 +2.07 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 34,530,779 39,293,349 -12.12 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,579,273 4,295,674 -16.68 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.37 10.93 -5.19 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.88 8.43 -18.36 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 66.37 77.08 -13.90 

   
 วนัท่ี  3 เมษายน  2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของ
เดือนมีนาคมอินเดียผลิตน ้าตาลได ้1.692 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.089 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึง
แรกของเดือนมีนาคม  และต ่ากวา่ 2.317 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิต 
2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 23.274 ลา้นตนั  ลดลงจาก  29.682 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  186 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลง 135 โรงงานจากเม่ือ 2 สัปดาห์ท่ี
ผา่นมา และลดลง 240 โรงงาน จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมจ านวนโรงงานท่ีด าเนินการผลิตน ้าตาล
ในปีน้ี ลดลงเหลือ 457 โรงงาน จาก 527 โรงงานในปีก่อน   ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  มีโรงงานเพียง 6 
โรงงาน จาก 119 โรงงานท่ีไดห้ยดุด าเนินการผลิตแลว้  และผลิตน ้าตาลได ้ 9.720 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 9.567 
ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ISMA  คาดวา่ผลผลิตในปีน้ีจะอยูท่ี่  11.8 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจาก
ปีก่อน  

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้าตาลเพียง 28 โรงงาน จาก 146 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่ เน่ืองจากขาดออ้ย 

และผลิตน ้าตาลได ้ 5.870 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.516 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2561/2562 มี 33 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการ จากทั้งหมด 195 โรงงงาน  

 รัฐ Karnataka ณ ส้ินเดือนมีนาคม มี 3 โรงงาน จาก 63 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการผลิต และผลิต

น ้าตาลได ้3.350 ลา้นตนั ลดลงจากปีท่ีแลว้ท่ี 4.318 ลา้นตนั ขณะท่ีในเวลานั้นมี  2 โรงงาน จาก 67 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  คาดวา่ผลผลิตขั้นสุดทา้ยจะสูงถึง 3.4 ลา้นตนั  

 รัฐ  Gujarat มี 7 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้850,000 ตนั ลดลงจาก 

1.064 ลา้นตนั ในปีก่อน  



www.sugarzone.in.th 

 

4 

 

รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 4 โรงงาน จาก 24 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการ และจนถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม ผลิตน ้าตาลได ้ 450,000 ตนั เทียบกบั 633,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงานน ้าตาล 32 โรงงาน ในปีก่อน  

รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มี 18 โรงงานท่ีเร่ิมท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้  410,000 

ตนั ลดลงจาก 725,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 7 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

  ส่วนในรัฐ Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh & Chhattisgarh, Rajasthan 
และรัฐ  Odisha ผลิตน ้าตาลได ้2.624 ลา้นตนั  

F.O. Licht ยงัคงประมาณการณ์วา่ในฤดูการผลิตน้ีอินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้26.0 ลา้นตนั 

ISMA รายงานวา่การแพร่กระจายของ COVID-19 และการ Lockdown ทัว่ประเทศนั้น ในขั้นตน้ไดมี้ผล

ใหก้ารเคล่ือนไหวของน ้าตาลบางส่วนหยดุชะงกัลง เน่ืองจากขาดความพร้อมของรถบรรทุก แต่ดว้ยการยืน่มือ

เขา้มาแกไ้ขปัญหาจากทางรัฐบาลในช่วง 4-5 วนัท่ีผา่นมา ท าให ้ ISMA มัน่ใจวา่จะมีน ้าตาลเพียงพอส าหรับ

โรงงานน ้าตาล และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 

วนัท่ี  3  เมษายน  2563 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนมีนาคม 2563 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1,463,230 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1,325,552 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์  และ

เพิ่มข้ึนจาก 1,018,446 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,240,373 ตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 1,119,732 ตนั  ในเดือนกุมภาพนัธ์ และเพิ่มข้ึนจาก 841,283 ตนั ในช่วงเวลาเดียนวกนัขอเงปีก่อน 

และส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 222,857  ตนัในเดือนมีนาคม เพิ่มข้ึนจาก 205,820 ตนั ในเดือนมกราคม 

และเทียบกบั 177,163 ตนั ในเดือนมีนาคมปีก่อน  รวมในในปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 19.370  ลดลงจาก 20.179  ลา้นตนั ในปี 2561/2562  และต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2550/2551 

 วนัท่ี  3  เมษายน  2563  มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ประมาณ 8,443 

ตนั  ลดลงจาก 17,312 ตนั ในเดือนมกราคม  และจาก 34,167 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 6 

เดือนแรกของปี 2562/2563 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 49,900 ตนั ลดลงจาก 273,600 

ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7 เมษายน 2563 
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