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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               10 กุมภาพนัธ์ 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 16.44 16.53 17.05 16.37 16.71 +0.27 110,192 
พฤษภาคม 2564 15.76 15.83 16.12 15.65 15.84 +0.08 116,154 
กรกฎาคม 2564 15.20 15.25 15.50 15.11 15.25 +0.05 33,810 
ตุลาคม 2564 15.06 15.10 15.32 14.97 15.10 +0.04 19,895 
มีนาคม 2565 15.26 15.29 15.52 15.18 15.35 +0.09 9,501 
พฤษภาคม 2565 14.32 14.28 14.52 14.27 14.45 +0.13 4,246 
กรกฎาคม 2565 13.65 13.66 13.81 13.63 13.79 +0.14 3,074 
ตุลาคม 2565 13.40 13.42 13.55 13.38 13.53 +0.13 1,345 
มีนาคม 2566 13.51 13.50 13.66 13.50 13.66 +0.15 864 
พฤษภาคม 2566 13.10 13.13 13.28 13.13 13.28 +0.18 503 
กรกฎาคม 2566 12.86 12.88 13.04 12.88 13.04 +0.18 476 
ตุลาคม 2566 12.83 12.85 13.03 12.85 13.03 +0.20 193 
        300,253 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 มีนาคม 2564 475.20 476.70 483.50 474.40 479.50 +4.30 4,915 
พฤษภาคม 2564 454.80 455.70 461.00 452.00 458.10 +3.30 7,532 
สิงหาคม 2564 434.90 435.20 439.40 431.70 436.20 +1.30 2,156 
ตุลาคม 2564 421.50 420.60 425.80 418.60 422.50 +1.00 600 
ธนัวาคม 2564 416.30 415.20 420.80 414.20 417.80 +1.50 93 
มีนาคม 2565 413.90 413.30 418.00 413.00 415.60 +1.70 97 
พฤษภาคม  2565 405.90 408.20 408.20 407.60 407.60 +1.70 26 
สิงหาคม 2565 

 

399.70 0.00 400.40 400.40 400.40 +0.70 5 
        15,424 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 310,125 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,130,449 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 ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน

ในช่วง -0.04 ถึง 0.09 เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน จากการปรับตวัข้ึนของราคา

น ้ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดรอบ 1 ปี ใหม่ ซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาล

ของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาลซ่ึงจะช่วยลดปริมาณน ้าตาลในตลาด โดยความตอ้งการ

ใชเ้อทานอลล่าสุดของบราซิลเพิ่มข้ึนหลงัจากกระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ การส่งออกเอทานอลของ

บราซิลเพิ่มข้ึนถึง 155% เป็น 200 ลา้นลิตร ทางดา้นราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สญัญาส่งมอบเดือนมีนาคม 

2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.32 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.55% ท่ีระดบั 58.68 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจาก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 58.08-58.91 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 
0.27 เซนต ์หรือ 1.64% ท่ีระดบั 16.71 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.37-17.05 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.08 เซนต ์หรือ 0.51% ท่ีระดบั 15.84 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.65-16.12 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึนทุ
เดือนในช่วง 0.04-0.20 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 310,125 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือ
ในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ลดลง 30,190 ล็อต 
เหลือ 252,047 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 7,792 ล็อต เป็น 1,130,449  ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัทุกเดือน 

โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.90% ท่ีระดบั 479.50 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 474.40-483.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 3.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.73% ท่ีระดบั 458.10 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 452.00-461.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
  

 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัดิบ และการส่งออกเอทานอลท่ีมากข้ึน โดย

การส่งออกเอทานอลในเดือนมกราคมของบราซิลเพิ่มข้ึน 155% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็น 200 ลา้นลิตร ส่งผลให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลประเมินสัดส่วนการผลิตใหม่เพื่อใหไ้ดเ้อทานอลมากข้ึน ตามการวเิคราะห์ของ 

Zafranet  นอกจากน้ี Czarnikow คาดการณ์วา่ผลผลิตต่อไร่ท่ีดีข้ึนของไทยจะน าไปสู่การเกินดุลทัว่โลกในปี 

2564/2565 ท่ี 5.3 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 29% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะเดียวกนันกัเก็งก าไรกล่าววา่ การเพิ่มข้ึน 

ของกองทุนและอุปทานน ้าตาลท่ีจ ากดัเป็นปัจจยัหนุนราคาน ้าตาล ทางดา้นตลาดลอนดอนคาดวา่สัญญาซ้ือขาย

เดือนมีนาคมน่าจะส่งมอบได ้400,000-500,000 ตนั 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ราคาน ้าตาลดิบ (Spot prices) ในเดือนมกราคมเฉล่ียอยูท่ี่ 15.20 เซนต/์

ปอนด ์เทียบกบั 14.08 เซนต/์ปอนด ์เม่ือเดือนธนัวาคม ท่ีผา่นมา ดชันีราคาน ้าตาลทรายขาว ISO เดือนมกราคม
เพิ่มข้ึนเป็น 438.74 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั จาก 399.14 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนธนัวาคม ส าหรับทั้งน ้าตาล
ทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวนบัเป็นระดบัสูงสุด นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ดว้ยเหตุน้ีท าใหพ้รีเม่ียม
น ้าตาลทรายขาวเฉล่ียท่ี 103.66 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 S&P Global Platts รายงานวา่ น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิส่งออกผา่นตูค้อน

เทนเนอร์ของไทยราคาสูงถึง 525.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั FOB ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ส าหรับน ้าตาล
ทรายขาวคุณภาพต ่าของอินเดียส่งออกผา่นตูค้อนเทนเนอร์พรีเม่ียมอยูท่ี่ 125 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เน่ืองจากการ
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในอินเดีย Traders ชาวอินเดียบอกกบัรัฐบาลวา่ ทางออกเดียวคือการส่งออกน ้าตาล
ทรายขาว 600,000 ตนั ในรูปแบบเรือเทกอง อยา่งไรก็ตามท่าเรือขนาดเล็กสามารถรองรับไดเ้ฉพาะตูค้อนเทน
เนอร์เท่านั้น แหล่งข่าวกล่าววา่ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์อาจยงัมีอยูจ่นถึงเดือนมิถุนายน ขณะท่ี 
Czarnikow คาดการณ์วา่การผลผลิตต่อไร่ท่ีดีข้ึนของไทยในปี 2564/2565 จะช่วยเพิ่มความมัน่ใจไดว้า่จะมี
ปริมาณน ้าตาลทรายขาวท่ีเพียงพอและไม่เป็นผลดีต่อค่าพรีเม่ียมน ้าตาลทรายขาว 
 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวยีดนามประกาศจะใชม้าตรการภาษีน าเขา้เพื่อตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

33.88% ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลของไทย แต่ยงัไม่มีการระบุวา่จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด 

 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 รัฐบาลอินเดียคา้งช าระค่าออ้ยในประเทศถึง 169 พนัลา้นรูปี (2.3 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐฯ) เม่ือส้ินเดือนมกราคม ส่งผลใหโ้รงงานผลิตเอทานอลมากข้ึนเน่ืองจากผลิตไดเ้ร็วกวา่น ้าตาล

ทราย ในรัฐมหาราษฏระ ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564 โรงงานน ้าตาลผลิตน ้าตาลได ้6.9 ลา้นตนั ตามรายงานของ

คณะกรรมการน ้าตาล  ค่าความหวานของน ้าตาลในเมืองกลหาปุระ (Kolhapur) อยูท่ี่ 11.64% 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 หน่วยงานก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งสาธารณะของปากีสถาน ไดรั้บ
อนุมติัจากคณะรัฐมนตรีกลางใหน้ าเขา้น ้าตาล 500,000 ตนั ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ ขณะเดียวกนัรัฐบาลไดเ้ปิดเผย
แผนการตรวจสอบการผลิตและการขายของโรงงานน ้าตาล 80 โรงงาน หลงัจากพบวา่โรงงานน ้าตาลลม้เหลว
ในขั้นตอนการตรวจสอบดว้ยตนเอง 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 Conadesuca ลดการคาดการณ์การผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2563/2564 ลง 81,000 ตนั มาอยูท่ี่ 6.06 ลา้นตนั ส่ิงน้ีจะช่วยลดแรงกดดนัในการส่งออก แต่ตวัเลขน้ีก็ยงัสูงกวา่ 
5.28 ลา้นตนั ของผลิตในปี 2562/2563 อยูม่าก ในขณะท่ีกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA ยงัคงคาดการณ์วา่
ผลผลิตจะไม่เปล่ียนแปลง ตามรายงาน WASDE ในเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ี 5.95 ลา้นตนั 
เกษตรกรใน Xalapa กล่าววา่ ราคาออ้ยท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อเกษตรกร ท่ี 900 เปโซเมก็ซิโก/ตนั (44.82 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั) จากก่อนหนา้น้ีท่ี 830 เปโซเมก็ซิโก/ตนั (41.33 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  
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วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ USDA เพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลปี 

2563/2564 ของสหรัฐฯข้ึน 196,000 ตนั มาเป็น 8.45 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตท่ีดีข้ึนในพื้นท่ีปลูกบีทและออ้ย 
การน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย อตัราส่วนของสต็อกน ้าตาลต่อการใชบ้ริโภคในประเทศ เพิ่มข้ึนเป็น 16.15%  

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซียตั้งเป้าพื้นท่ีปลูกบีทไวท่ี้ 1.06 ลา้นเฮกแต ในปี 
2564 เพิ่มข้ึน 14.4% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และเพียงพอส าหรับผลิตน ้าตาล 6 ลา้นตนั ซ่ึงจะท าใหร้าคาน ้าตาลไม่
ผนัผวน อยา่งไรก็ตามดว้ยราคาน ้าตาลท่ีคงท่ีในปัจจุบนัการปลูกบีทจึงไม่ไดท้  าก าไรมากนกั ส าหรับเกษตรกร

อิสระส่วนใหญ่ท่ีอาจเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน เช่น ขา้วโพด หรือ ทานตะวนั ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญจาก IKAR แนะน า
วา่พื้นท่ีเพาะปลูกจะข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการก าหนดราคา เน่ืองจากมีการตั้งขอ้สังเกตวา่เกษตรกร
มกัจะเร่ิมปลูกบีทในช่วงกลางเดือนมีนาคม ทางดา้นผูอ้  านวยการของ Prodimex กล่าววา่ บริษทัวางแผนท่ีจะ
รักษาพื้นท่ีปลูกบีทใหไ้ม่ลดลงในปีหนา้ แมจ้ะยอมรับวา่เกษตรกรอิสระบางรายตอ้งการลดพื้นท่ีปลูกบีทลง 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 USDA รายงาน ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้าตาลของสหรัฐฯ 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

รำยกำร 
ปี 

 2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 8,447,707 +12.49 +1.70 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 3,088,058 -22.03 +1.79 
การส่งออก (เมตริกตนั) 31,751 0 0 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (ลา้นตนั) 16.1 +19.88 +11.81 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 รายงาน ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้าตาลของเมก็ซิโก เดือน
กุมภาพนัธ์ 2564  

รำยกำร 
ปี 

 2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 5,950,000 +11.29 - 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 105,000 +26.67 - 
การส่งออก (เมตริกตนั) 1,490,000 +18.66 - 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (เมตริกตนั) 935,000 +8.24 - 
                                                                                                                                                  ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

15 กุมภาพนัธ์ 2564 


