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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                4 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 16.14 16.13 16.41 15.96 16.26 +0.12 47,756 
กรกฎาคม 2564 15.62 15.61 15.80 15.46 15.70 +0.08 32,208 
ตุลาคม 2564 15.46 15.42 15.62 15.32 15.54 +0.08 19,237 
มีนาคม 2565 15.66 15.68 15.80 15.52 15.74 +0.08 5,963 
พฤษภาคม 2565 14.82 14.82 14.94 14.69 14.91 +0.09 3,300 
กรกฎาคม 2565 14.23 14.19 14.30 14.11 14.29 +0.06 1,956 
ตุลาคม 2565 13.89 13.86 13.95 13.81 13.94 +0.05 1,015 
มีนาคม 2566 14.00 13.98 14.06 13.94 14.06 +0.06 627 
พฤษภาคม 2566 13.53 13.50 13.62 13.49 13.62 +0.09 291 
กรกฎาคม 2566 13.28 13.26 13.40 13.24 13.39 +0.11 297 
ตุลาคม 2566 13.22 13.18 13.33 13.16 13.33 +0.11 29 
        112,679 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 458.00 459.00 464.80 456.80 462.00 +4.00 2,543  
สิงหาคม 2564 443.00 443.10 447.80 440.60 445.60 +2.60 1,697  
ตุลาคม 2564 431.80 432.60 435.60 429.50 434.40 +2.60 428  
ธนัวาคม 2564 426.70 427.30 429.70 425.00 428.90 +2.20 126  
มีนาคม 2565 425.10 424.20 428.10 423.90 427.20 +2.10 86  
พฤษภาคม  2565 415.90 0.00 417.40 417.40 417.40 +1.50 46  
สิงหาคม 2565 

 

407.40 0.00 408.70 408.70 408.70 +1.30 0  
ตุลาคม 2565 400.50 0.00 401.80 401.80 401.80 +1.30 0  
        4,926  

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 116,289 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,013,880 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 
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 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง  -0.04 ถึง 0.02 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน จากราคา

น ้ ามนัดิบท่ีพุ่งสูงข้ึนมากกว่า 4% สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 14 เดือน ส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกวา่น ้ าตาล ราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบ

เดือนเมษายน 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.55 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.16% ท่ีระดบั 63.83 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 60.52-64.86 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด
เพิ่มข้ึน 0.12 เซนต ์ หรือ 0.74% ท่ีระดบั 16.26 เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.96-16.41 เซนต ์ และ
ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.08 เซนต ์หรือ 0.51% ท่ีระดบั 
15.70 เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.46-15.80 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.05-0.11 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 116,289 ล็อต สัญญา
น ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 
ลดลง 80 ล็อต เหลือ 396,984 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 4,494 ล็อต เป็น 1,013,880 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุก

เดือนเช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.87% ท่ีระดบั 462.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูท่ 456.80-464.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วน

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.59% ท่ี

ระดบั 445.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 440.60-447.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาล Batatais ของบราซิลได้เร่ิมการเก็บเก่ียวในเมืองริเบลราโอ    

เปรโต ้(อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐเซาเปาโล) ในขณะท่ีโรงงานน ้าตาล 7 โรงงานในรัฐปารานาก าลงั

วางแผนท่ีจะเร่ิมหีบออ้ยในเดือนน้ี ส่วนโรงงานน ้าตาลท่ีเหลือจะเร่ิมในเดือนเมษายน  ผูผ้ลิตในบราซิลไดมี้การ

ท าราคาล่วงหนา้ไปแลว้ 80% ของเป้าหมายในการส่งออก ตามประมาณการณ์ของสมาคมผูผ้ลิตพลงังานชีวภาพ

ของรัฐปารานา (Alcopar)  ในขณะเดียวกนับริษทั Zilor ในรัฐเซาเปาโล กล่าววา่ ไดข้ายน ้ าตาลล่วงหนา้ไปแลว้ 

85% ของการเก็บเก่ียวในปี 2564/2565 ท่ี 1,409 เรียลบราซิล/ตนั เม่ือเทียบกับ 1,281 เรียลบราซิล/ตนัในปี 

2563/2564 ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 416 ล้านเรียลบราซิล (74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 

2563/2564 และลดหน้ีลง 11% 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 Conab คาดวา่บราซิลจะผลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 ไดม้ากเป็นประวติัการณ์ท่ี 

41.48 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 40% และผลิตเอทานอล 32.85 ล้านตนั ลดลง 8% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า  ในอนาคต

อุตสาหกรรมน ้าตาลน่าจะยงัคงไดรั้บประโยชน์จากราคาท่ีสูงข้ึนและอตัราแลกเปล่ียนในปี 2564/2565 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 หวัหนา้สหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย มีความหวงัวา่อินเดียพร้อม

ท่ีจะส่งออก จากเป้าหมายการส่งออก 6 ลา้นตนั ซ่ึงจะช่วยให้ลดการเกินดุลของน ้ าตาลในประเทศ ทางด้าน 

Balrampur Chini กล่าววา่ การส่งออกน่าจะสูง ถึง 5-6 ลา้นตนั แมว้า่การส ารวจตลาดพบวา่ นกัลงทุนคาดวา่การ

ส่งออกน ้ าตาลของอินเดียจะอยูท่ี่ประมาณ 4.9 ลา้นตนั การท่ีราคาน ้ าตาลทั้งตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอน

ลดลงในวนัท่ี 3 มีนาคม เป็นผลมาจากตวัเลขการผลิตการผลิตของอินเดียซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีแลว้ 20% และคาดวา่ใน

ขั้นสุดทา้ยผลผลิตน ้าตาลอาจเกิน 30.2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 ผูส่้งออกของอินเดียไม่ไดล้งนามในสัญญาการส่งออกกบัอิหร่านเพิ่มเติมอีก 

เน่ืองจากประเทศมีเงินรูปีอยูใ่นระดบัต ่าอิหร่านสะสมเงินรูปีจากการส่งออกน ้ ามนัไปยงัอินเดีย แต่ไม่สามารถ

ส่งออกน ้ ามนัได้อีกต่อไปเน่ืองจากมาตรการคว  ่าบาตรของสหรัฐฯท่ีเขม้งวดข้ึน  MEIR Commodities India 

กล่าววา่ ผูส่้งออกน ้าตาลอาจเปล่ียนไปใชเ้งินยโูรแทน 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 มณฑลกวางสีผลิตน ้ าตาลได ้5.56 ลา้นตนั ลดลง 

181,000 ตนั จากปีก่อน และผลผลิตรวมขั้นสุดทา้ยอาจสูงถึง 6.25 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 250,000 ตนั จากปีก่อน 

นอกจากน้ียงัมีการปลูกออ้ยใหม่ประมาณ 1.5 ล้านมู (100,000 แฮกแต) ในฤดูกาลน้ี ท าให้มีพื้นท่ีปลูกอ้อย

ทั้งหมด 11.4 ลา้นมู (760,000 แฮกแต) เพิ่มข้ึน 250,000 มู (17,000 แฮกแต) จากปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 จากขอ้มูลของ JSG Commodities  ระบุวา่ ความตอ้งการน ้ าตาลในสหรัฐฯยงั

อยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส และตวัเลขล่าสุดของ USDA อาจเป็นการประเมินท่ี

สูงเกินไป ท าให้ USDA อาจคาดการณ์อตัราส่วนสต็อกน ้ าตาลต่อการใชง้านท่ี 14.1% ในการรายงานคร้ังถดัไป 

แมว้า่ตวัเลขอาจใกลเ้คียงกบั 14.8% ก็ตาม  ขณะท่ีในรัฐหลุยเซียน่าพบวา่มีผลผลิตออ้ยสูงเป็นประวติัการณ์ในปี

น้ี  แต่โรงงานในชายฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกจะไม่ผลิตน ้าตาลทรายดิบ ดว้ยเหตุน้ีนกัลงทุนในตลาดจึงคาดวา่

ราคาน ้าตาลในสหรัฐฯจะยงัคงทรงตวัในปี 2564/2565 ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัในรัฐหลุยเซียน่า (LSU Ag Center) 

กล่าวว่า การปลูกออ้ยดูเหมือนจะรอดพน้จากปัญหาสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น แมว้่าอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 

สัปดาห์เพื่อใหแ้น่ใจ 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 CNC สหภาพเกษตรกรของเม็กซิโกประกาศวา่ โรงงานน ้ าตาล Adolfo Lopez 

Mateos ใน Tuxtepec ได้ตกลงท่ีจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกและจดัเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบ โกดงัของ

โรงงานถูกชาวไร่ปิดในช่วง 12 วนัท่ีผา่นมา  สหภาพแรงงานของเมก็ซิโกอธิบายวา่ เมก็ซิโกควรผลิตน ้าตาลได ้ 
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6.1 ลา้นตนั ในปีน้ีเทียบกบัความตอ้งการ 4 ลา้นตนั ดงันั้นจึงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ จ  าเป็นจะตอ้งส่งออก 2 ลา้น

ตัน เพื่อหยุดราคาน ้ าตาลในประเทศไม่ให้ลดลง ขณะท่ีหอการค้าแห่งชาติของอุตสาหกรรมน ้ าตาลและ

แอลกอฮอล์ (CNIAA) กล่าววา่ หน่วยงานดา้นภาษีและศุลกากรไดต้กลงท่ีจะด าเนินการต่อตา้นการลกัลอบการ

น าน ้าตาลเขา้ประเทศ 

 

 

 ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

5 มีนาคม 2564 


