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 Daily Market Report 

                                                      4  มกราคม 2564                                                                                   

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 15.49 15.65 16.13 15.55 15.76 +0.27 84,113 
พฤษภาคม 2564 14.68 14.78 15.20 14.74 14.95 +0.27 54,246 
กรกฎาคม 2564 14.19 14.25 14.54 14.23 14.44 +0.25 35,967 
ตุลาคม 2564 14.04 14.11 14.34 14.08 14.28 +0.24 15,202 
มีนาคม 2565 14.27 14.33 14.57 14.31 14.51 +0.24 5,787 
พฤษภาคม 2565 13.73 13.78 14.00 13.73 13.93 +0.20 2,840 
กรกฎาคม 2565 13.41 13.47 13.67 13.45 13.60 +0.19 1,547 
ตุลาคม 2565 13.31 13.36 13.55 13.29 13.46 +0.15 802 
มีนาคม 2566 13.47 13.54 13.60 13.39 13.58 +0.11 573 
พฤษภาคม 2566 13.13 13.09 13.14 12.97 13.14 +0.01 142 
กรกฎาคม 2566 12.86 12.81 12.81 12.65 12.79 -0.07 184 
ตุลาคม 2566 12.83 N/A 12.71 12.71 12.71 -0.12 6 
        201,409 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 มีนาคม 2564 420.90 424.00 439.10 423.70 430.30 +9.40 8,934  
พฤษภาคม 2564 412.30 415.00 427.50 414.40 419.90 +7.60 5,247  
สิงหาคม 2564 404.70 406.90 415.10 405.60 409.90 +5.20 1,728  
ตุลาคม 2564 396.70 398.00 405.10 396.80 400.90 +4.20 467  
ธนัวาคม 2564 394.20 396.80 400.60 393.90 396.90 +2.70 96  
มีนาคม 2565 393.90 398.40 399.60 392.80 395.50 +1.60 93  
พฤษภาคม  2565 392.90 396.60 397.30 390.60 393.40 +0.50 5  
สิงหาคม 2565 

 

388.10 390.90 390.90 389.30 389.30 +1.20 10  
        16,580 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 207,666 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,066,198 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรคคหมายเลข 11 (หน่วย : เซนตค/ปอนดค) 
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 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน

ในช่วง -0.05 ถึง 0.16 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วสู่ระดบัสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปีคร่ึง 

จาการอ่อนค่าลงของเงินเหรียญสหรัฐฯและตวัเลขการซ้ือขายในตลาดท่ีสูงข้ึน หนุนใหร้าคาน ้าตาลวนัน้ีเพิ่ม

สูงข้ึน ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆท่ีส่งผลบวกต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบตลาด 

NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ปิดตลาดลดลง 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.85% ท่ีระดบั 47.62 

เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 47.18-49.83 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 
0.27 เซนต ์หรือ 1.74% ท่ีระดบั 15.76 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.55-16.13 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.27 เซนต ์หรือ 1.84% ท่ีระดบั 14.95  เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.74-15.20 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึน
จากวนัก่อนทุกเดือน ยกเวน้เดือนกรกฎาคม กบั ตุลาคม 2566 ในช่วง -0.12 ถึง 0.25 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขาย
รวมทุกสัญญามีจ านวน 207,666 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มข้ึน 2,264 ล็อต เป็น 391,368 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาด
เพิ่มข้ึน 6,439 ล็อต เป็น 1,066,198  ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน โดย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 9.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.23% ท่ีระดบั 430.30 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 423.70-439.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่ม 7.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.84% ท่ีระดบั 419.90 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 414.40-427.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 ในเดือนธนัวาคม จีนน าเขา้น ้าตาลจากบราซิลแบบเง่ือนไข CIF ภายใตภ้าษี

น าเขา้ 75% อยูท่ี่ 3,678 หยวน/ตนั (567 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 3% จากเดือนพฤศจิกายน  ส าหรับการน าเขา้

ภายใตอ้ากร 50% ราคาเฉล่ียท่ี 4,691 หยวน/ตนั (725 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 3% เช่นกนั  นกัวเิคราะห์กล่าว

วา่จีนน าเขา้น ้าตาล 4.36 ลา้นตนั ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 มากกวา่ปีก่อนหนา้ 1.18 ลา้นตนั และ

เสริมวา่ส่ิงน้ีส่งผลต่อราคาน ้าตาลในประเทศ 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ อินเดียท าสัญญาขาย

น ้าตาลเพื่อส่งออกแลว้ประมาณ 1 ลา้นตนั ซ่ึงบางส่วนไดเ้ร่ิมขนส่งไปยงัท่าเรือแลว้ อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ขนส่งภายในท่ีสูงข้ึน ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีโรงงานจะไดรั้บลดลง อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การระบุกรอบเวลาการ

ส่งออกของอินเดีย ส่วนใหญ่จะอยูใ่นเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ซ่ึงจะสามารถหลีกเล่ียงการแข่งขนักบั

น ้าตาลจากบราซิลได ้

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 

2563 อินเดียผลิตน ้าตาลได ้11 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 42% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  ซ่ึงรวมถึงผลผลิตเกือบ 4 ลา้นตนั จาก 

1.7 ลา้นตนั ในรัฐมหาราษฏระ และ 3.36 ลา้นตนั จาก 3.32 ลา้นตนั ในรัฐอุตรประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกนักบัปี

ก่อน  ในขณะท่ีรัฐกรณาฏกะผลิตน ้าตาลได ้2.4 ลา้นตนั จาก 1.6 ลา้นตนั และทมิฬนาฑู 85,000 ตนั จาก 95,000 

ตนั ในปีก่อนหนา้  ทางดา้น ISMA จะท าการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมส าหรับการประมาณการคร้ังท่ีสองใน

เดือนมกราคม 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 Chini Mandi รายงานวา่ ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมน ้าตาลของอินเดีย กล่าว

วา่ ปริมาณผลผลิตต่อไร่และค่าความหวานในออ้ยท่ีลดลงในภาคเหนือของอินเดีย ท าใหผ้ลผลิตในภูมิภาคลดลง 

15% ดว้ยเหตุน้ีท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของอินเดียอาจไม่สูงเท่าท่ีคาดไวใ้นตอนแรก แมว้า่ค่าความหวานของออ้ย

จะสูงกวา่ก็ตาม  ค่าความหวานของออ้ยท่ีสูงในรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะ อาจจะชดเชยผลผลิตท่ีลดลง

ไดบ้างส่วน  สถาบนัจดัอนัดบัและการวจิยัของอินเดีย (Ind-Ra) คาดการณ์วา่ จะมีผลผลิตน ้าตาลท่ี 30.5 ลา้นตนั 

โดยสมมติวา่มีการน าไปผลิต เอทานอล 1.5 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 หน่วยงานก ากบัดูแลน ้าตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) กล่าววา่ ฟิลิปปินส์ไม่

จ  าเป็นตอ้งน าเขา้น ้าตาลใด ๆ ในฤดูกาลน้ี เน่ืองจากจะส้ินสุดฤดูกาลดว้ยน ้าตาลทรายดิบ 255,000 ตนั และ

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 194,000 ตนั ในสต็อก ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรองรับต่อความตอ้งการใชน้ ้าตาล การผลิต

น ้าตาลเป็นไปตามคาด ท่ี 2.19 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตน ้าตาลทราย

ดิบเพิ่มข้ึน 31% ในสัปดาห์แรกของเดือนธนัวาคมท่ี 408,000 ตนั 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 สมาคมผูป้ระกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซีย (Gapmmi) กล่าว

วา่ ยงัคงรอให้รัฐบาลอนุมติักระบวนการน าเขา้น ้าตาลเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม แต่กระทรวงการคา้รับรองวา่จะมี

อุปทานเพียงพอส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม   ทางดา้นสมาคมน ้าตาลกลัน่ชาวอินโดนีเซีย (AGRI) 

กล่าววา่ มีสตอ็กน ้าตาลเพียงพอท่ีจะจ าหน่ายจนถึงกลางเดือนมกราคม  และมีความกงัวลวา่จะเกิดความล่าชา้ใน

การน าเขา้ขณะท่ีราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจผลกัดนัราคาน ้าตาลในประเทศสูงข้ึนดว้ย 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564  Bloomberg และ Reuters วเิคราะห์วา่ ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คมีการ

ปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดในปี 2563 นบัตั้งแต่ปี 2549 โดยราคาปิดปีท่ีผา่นมา เพิม่ข้ึน 15%  ทางดา้น 

Hightower รายงานวา่ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายขาวของลอนดอนก็ปิดทา้ยปีท่ีสูงข้ึนเช่นกนั โดย 



www.sugarzone.in.th 

 

4 

 

ภาพรวมในเดือนธนัวาคม ราคาน ้าตาลทรายดิบลดลง 2.5% เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน แต่เพิ่มข้ึน 9.6% เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนหนา้ ความตอ้งการน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนบวกกบัการคาดการณ์ของผลผลิตท่ีจะลดลงของบราซิลและ

ไทยในปีการผลิต 2564/2565 มีส่วนสนบัสนุนใหร้าคาสูงข้ึน  

 

  

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

5 มกราคม 2564 


