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Daily Market Report 

 

 

4 มีนาคม 2563  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2563 13.76 13.70 13.79 13.43 13.47 -0.29 83,956 
กรกฎาคม 2563 13.74 13.67 13.75 13.43 13.47 -0.27 57,581 
ตุลาคม 2563 13.90 13.86 13.88 13.60 13.63 -0.27 29,427 
มีนาคม 2564 14.34 14.29 14.29 14.04 14.07 -0.27 13,760 
พฤษภาคม 2564 13.99 13.95 13.95 13.68 13.71 -0.28 4,678 
กรกฎาคม 2564 13.69 13.61 13.61 13.40 13.43 -0.26 2,784 
ตุลาคม 2564 13.68 13.60 13.60 13.41 13.45 -0.23 1,463 
มีนาคม 2565 13.89 13.82 13.82 13.62 13.67 -0.22 354 
พฤษภาคม 2565 13.66 13.55 13.55 13.36 13.41 -0.25 194 
กรกฎาคม 2565 13.45 13.35 13.35 13.18 13.20 -0.25 22 
ตุลาคม 2565 13.51 13.25 13.25 13.25 13.26 -0.25 22 
        194,241 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2563 389.20 388.70 389.60 384.10 384.70 -4.50 5,141 
สิงหาคม 2563 385.20 384.00 386.00 379.00 379.90 -5.30 2,322 
ตุลาคม 2563 381.50 380.10 381.60 374.80 375.70 -5.80 777 
ธนัวาคม 2563 380.70 379.10 380.60 374.90 375.40 -5.30 316 
มีนาคม 2564 381.30 379.40 380.10 376.00 376.40 -4.90 233 
พฤษภาคม 2564 380.30 379.00 379.50 377.10 377.20 -3.10 141 
สิงหาคม 2564 378.80 378.50 378.50 377.60 377.70 -1.10 136 
ตุลาคม 2564 378.00 377.50 377.60 377.50 377.60 -0.40 6 
        9,072 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 195,254 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,142,524 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 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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    ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนในช่วง 0.04 ถึง 

0.26 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือน  จากค่าเงินเรียลบ

ราซิลท่ีอ่อนค่าลง 1.46% สู่ระดบัต ่าสุดท่ี 4.5744 เรียล/ดอลลาร์สหรัฐฯ  การปรับตวัลดลงของเงินเรียลไดก้ระตุน้

ใหเ้กิดการส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  ส่วนราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 

2563 ปิดตลาดลดลง 0.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.85%  ท่ีระดบั 46.78 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   หลงัจากเคล่ือน

ตวัในช่วง 46.65-48.41 เหรียญสหรัฐฯ  

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาด

ลดลง 0.29 เซนต ์หรือ 2.11% ท่ีระดบั 13.47 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.43-13.79 เซนต ์และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 0.27 เซนต ์หรือ 1.97% ท่ีระดบั 13.47 

เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.43-13.75 เซนต ์และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง  

0.22 - 0.28 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 195,254 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด 

(Open Interest) วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลง 17,104 ล็อต เหลือ 

444,378 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 18,460  ล็อต เหลือ 1,142,524 ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนเช่นกนั โดยราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 4.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.16%  ท่ี

ระดบั 384.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 384.10-389.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 5.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.38% ท่ีระดบั 

379.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 379.00-386.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี  4 มีนาคม 2563  ส านกังานคณะกรรมการน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 

2563  รัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้ 5.118 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 46.325 ลา้นตนั  อตัราการหีบ

สกดั 11.05%    โดยมี 145 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  (โรงงานสหกรณ์ 79 โรงงาน  และภาคเอกชน 66 โรงงาน)  

และมี 26 โรงงานปิดการหีบออ้ยแลว้ 

วนัท่ี  4 มีนาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนกุมภาพนัธ์อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้ 2.499 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.873 ลา้น ในช่วง

คร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์  และต ่ากวา่ 2.964 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ

ผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 19.484 ลา้นตนั  ลดลงจาก  24.930  

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  385 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 426 โรงงานเม่ือ

สองสัปดาห์ก่อน และต ่ากวา่ 466 โรงงานเม่ือส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ในฤดูการผลิตน้ีมี 453 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 520 โรงงานในปีก่อน ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้7.686 ลา้นตนั

โดยมี 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เพิ่มข้ึนจาก  7.387 ลา้นตนั โดยมี 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน 

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้ าตาลเพียง 120 โรงงาน จาก 145 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่  เน่ืองจากขาด

ออ้ย และผลิตน ้าตาลได ้ 5.070 ลา้นตนั ลดลงจาก 9.288 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 

2561/2562 มี 152 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการ ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากทั้งหมด 192 โรงงงาน 

 รัฐ Karnataka ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ มี 31 โรงงาน จาก 63 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการผลิต และผลิต

น ้าตาลได ้3.260 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.173 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีมี  32 โรงงาน จาก 66 โรงงานท่ีด าเนินการ

ผลิต 

 รัฐ  Gujarat มี 14 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้683,000 ตนั ลดลงจาก 

879,000 ตนั ในปีก่อน โดยมีเพียง 2 โรงงาน จาก 16 โรงงานท่ีหยดุด าเนินการผลิต 

รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มี 18 โรงงานท่ีเร่ิมท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้  365,000 

ตนั ลดลงจาก 570,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 4 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีหยดุด าเนินการผลิตเม่ือส้ินเดือน

กุมภาพนัธ์ในปีก่อน 

ส่วนในรัฐ Tamil Nadu  มี 21 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  ผลิตน ้ าตาลได ้320,000 

ตนั เทียบกบั 463,000 ตนั ท่ีมี 32 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ในปีก่อน ส่วนในรัฐ  Bihar ผลิตน ้าตาล 574,000 

ตนั รัฐ  Punjab ผลิตน ้าตาลได ้450,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้430,000 ตนั รัฐ Madhya Pradesh and 

Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้330,000 ตนั และรัฐ Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้285,000 ตนั  

นอกจากน้ี ISMA รายงานวา่อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.5 ลา้นตนั ซ่ึง 2.2-2.3 ลา้นตนั ไดส่้งมอบ

จริง ขณะท่ีไดมี้การจดัสรรโควตาการส่งออกน ้าตาลท่ีไม่ไดใ้ชใ้หม่จ  านวน 600,000 ตนั และ ISMA คาดวา่

การส่งออกทั้งหมดส าหรับปี 2562/2563 จะมากกวา่ 5 ลา้นตนั จากโควตารวม 6 ลา้นตนั 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 มีนาคม 2563 

 


