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 Daily Market Report 

                                                                                                                                              16 กุมภาพนัธ์ 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 16.38 16.54 16.77 16.49 16.73 +0.35 35,501 
พฤษภาคม 2564 15.64 15.76 15.97 15.71 15.92 +0.28 43,971 
กรกฎาคม 2564 15.13 15.26 15.42 15.21 15.39 +0.26 16,472 
ตุลาคม 2564 14.99 15.13 15.27 15.05 15.23 +0.24 9,582 
มีนาคม 2565 15.20 15.29 15.46 15.27 15.42 +0.22 5,701 
พฤษภาคม 2565 14.42 14.52 14.65 14.47 14.61 +0.19 1,362 
กรกฎาคม 2565 13.84 13.92 14.04 13.89 14.01 +0.17 2,064 
ตุลาคม 2565 13.63 13.70 13.80 13.69 13.78 +0.15 212 
มีนาคม 2566 13.77 13.86 13.93 13.85 13.91 +0.14 44 
พฤษภาคม 2566 13.38 13.48 13.51 13.46 13.49 +0.11 27 
กรกฎาคม 2566 13.16 13.26 13.30 13.25 13.25 +0.09 45 
ตุลาคม 2566 13.15 13.25 13.25 13.23 13.23 +0.08 15 
        114,996 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 456.40 456.40 457.70 453.80 456.50 +0.10 3,712  
สิงหาคม 2564 436.50 436.10 438.00 434.20 437.40 +0.90 1,196  
ตุลาคม 2564 423.10 423.50 424.90 421.00 424.50 +1.40 533  
ธนัวาคม 2564 418.20 418.60 420.30 418.60 419.80 +1.60 11  
มีนาคม 2565 416.20 417.90 417.90 417.80 417.80 +1.60 1  
พฤษภาคม  2565 409.50 0.00 411.10 411.10 411.10 +1.60 0  
สิงหาคม 2565 

 

402.90 0.00 404.50 404.50 404.50 +1.60 0  
ตุลาคม 2565 N/A N/A 394.50 394.50 394.50 +1.60 N/A 
        5,453  

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 157,513 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,143,331 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 ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือนในช่วง 

0.07-0.16 เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน  จากการส่งออกน ้าตาลท่ีนอ้ยลงของไทย 

ซ่ึงเป็นผูส่้งออกน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลก หลงัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

รายงานวา่ การผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2563/2564 ระหวา่งวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 - 12 กุมภาพนัธ์ 2564 ลดลง 

23% ซ่ึงลดลงไปเหลือ 5.5 ลา้นตนั ทางดา้นราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 

ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.58 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.98% ท่ีระดบั 60.05 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วง 59.33-60.95 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน
0.35 เซนต ์หรือ 2.14% ท่ีระดบั 16.73 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.49-16.77 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดพิ่มข้ึน 0.28 เซนต ์หรือ 1.79% ท่ีระดบั 15.92 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.71-15.97 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีพิ่มข้ึนทุก
เดือนในช่วง 0.08-0.26 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 157,513 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือ
ในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ลดลง 13,561 ล็อต 
เหลือ 172,697 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 2,115 ล็อต เป็น 1,143,331 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดพิ่มข้ึน 0.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.02% 

ท่ีระดบั 456.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 453.80-457.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดพิ่มข้ึน 0.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.21% ท่ีระดบั 

437.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 434.20-438.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบท่ี 578 ลา้นตนั เพื่อผลิต
น ้าตาล 35.3 ลา้นตนั และเอทานอล 27.4 พนัลา้นลิตรในปี 2564/2565 ตามการส ารวจของ Archer Consulting  
ซ่ึงรวมถึงเอทานอลขา้วโพด 2.4 พนัลา้นลิตร  ส่วนในภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลน่าจะมีออ้ย
เขา้หีบท่ี 52 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฤดูกาลท่ีแลว้ตามรายงานของ Novabio เพียงพอส าหรับการ
ผลิตน ้าตาล 3.1 ลา้นตนั และผลิตเอทานอล 2.1 พนัลา้นลิตร 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA ก าลงัด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดซ่ึง
จะลดการเกินดุลของน ้าตาลในประเทศลงได ้2 ลา้นตนั ของน ้าตาลทุกปี โดยการเปล่ียนออ้ยไปเป็นเอทานอล
มากข้ึนเพื่อไม่ใหน้ ้าตาลเกินดุลภายในปี 2573 และควรเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลเป็น 20% ในรัฐผูผ้ลิต
ออ้ย และรถยนตท่ี์สามารถใช ้E20 ได ้ควรไดรั้บการพฒันาในประเทศ  ขณะท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พลงังานของอินเดีย กล่าววา่อินเดียจะกลายเป็นประเทศผูใ้ชเ้ช้ือเพลิงผสมเอทานอลอนัดบัตน้ๆโดยมีจ านวนถึง 
8.5% แลว้  
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัสินคา้อุปโภคบริโภคในอินเดีย(FMCG)กล่าววา่ ชาวอินเดีย
ไดเ้พิ่มการบริโภคอาหารในบรรจุภณัฑช่์วงท่ีมีการระบาดของไวรัสโคโรนา ซ่ึงน่าจะช่วยใหค้วามตอ้งการ
น ้าตาลในปีน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 26 ลา้นตนั ในระดบัโลกเจา้หนา้ท่ีจาก Mars Wrigley ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือของรัฐบาลส่งผลดีโดยตรงต่อการขายอาหารในประเทศท่ีมีรายไดต้  ่า  ขณะท่ีหวัหนา้สมาคมโรงงาน
น ้าตาลของอินเดีย ISMA กล่าวเพิ่มเติมวา่ การบริโภคน ้าตาลในครัวเรือนเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีเกิดการระบาดของ
ไวรัส ซ่ึงช่วยชดเชยความตอ้งการคา้ปลีกท่ีลดลง 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ คณะกรรมการติดตามราคาแห่งชาติของปากีสถาน รายงานวา่ การเก็บเก่ียวออ้ย
ในปากีสถานด าเนินการไปมากกวา่ 80%   นอกจากน้ีขอ้มูลของส านกังานสถิติของปากีสถานแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 30% เม่ือเทียบเดือนธนัวาคมปีก่อน ดงันั้นคาดวา่จะมีน ้าตาลเพียงพอส าหรับบริโภคไป
อีก 2-3 เดือนขา้งหนา้  ขณะท่ีขอ้มูลของรัฐบาลปากีสถานระบุวา่ การผลิตอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพื่อผลิตน ้าตาล 
6-7 ลา้นตนั แต่การขายในประเทศกลบัพบวา่มีน ้าตาลไม่เพียงพอ  ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ขอ้มูลการผลิต
อาจไม่ถูกตอ้งจึงท าใหเ้ป็นท่ีถกเถียงกนั  ในขณะเดียวกนั Federal Board of Revenue (FBR) เตือนวา่จะปรับ 1 
ลา้นรูปีปากีสถาน(6,300 เหรียญสหรัฐฯ) หากพวกเขาไม่ติดตั้งกลอ้งวดีิโอในสายการผลิต 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ กระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียไดแ้กไ้ขกฎส าหรับการน าเขา้น ้าตาล
ทรายดิบส าหรับโรงงานเพื่อใหโ้รงงานใหม่ท่ีมีออ้ยไม่เพียงพอ  นอกจากน้ีโรงงานเก่าจะไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้
น ้าตาลทรายดิบหากไม่มีออ้ยเพียงพอเช่นกนั เพื่อใหแ้น่ใจวา่สามารถใชก้ าลงัการผลิตอยา่งเตม็ท่ี  อยา่งไรก็ตาม
เกษตรกร กล่าววา่ ออ้ยมีเพียงพอ และการน าเขา้จะท าใหน้ ้าตาลท่ีผลิตในประเทศขายไม่ออก ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อ
การปลูกออ้ย  ขณะท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมของอินเดียไดส้ร้างความมัน่ใจใหก้บัภาคอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ดว้ยการจดัสรรน ้าตาลทราย(refined sugar) ส าหรับปี 2564 ท่ี 3.1 ลา้นตนั และก าหนดโควตาน าเขา้
ส าหรับคร่ึงปีแรกไวท่ี้ 1.3 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ หวัหนา้ Archer Consulting กล่าววา่ สัญญางวดการส่งมอบน ้าตาลทรายดิบ 
ตลาดนิวยอร์กเดือนมีนาคม 2564 น่าจะมีการส่งมอบส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดประมาณ 1.0-1.5 ลา้นตนั  อุปทาน
ท่ีเพียงพอจากบราซิล ซ่ึงส่งผลใหร้าคาต ่ากวา่ 16 เซนต/์ปอนด ์ในปีหนา้ แมว้า่กองทุนจะพยายามผลกัดนัให้
ราคาสูงข้ึน  แต่ในทางกลบักนั Marex Spectron ตั้งขอ้สังเกตวา่ ยงัคงมีข่าวท่ีเป็นบวกมากข้ึนในตลาด อยา่งไรก็ 
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ตามการเพิ่มข้ึนของช่วงของราคา (spreads) และราคาน ้าตาลจะอุปสงคใ์นระยะเวลาอนัใกลน้ี้  ทางดา้น Traders 
กล่าววา่ การคาดการณ์น ้าตาลส่วนเกินในปี 2564/2565 น่าจะท าใหร้าคาอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัเช่นกนั 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ น ้าตาลประมาณ 512,000 ตนั ก าลงัถูกส่งมอบเน่ืองจากการส้ินสุดของสัญญาซ้ือ
ขายเดือนมีนาคมของน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน  โดยน ้าตาล 206,000 ตนั จากกวัเตมาลา 123,000 ตนัจาก
อินเดีย และ 108,000 ตนั จาก แอลจีเรีย ตามขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ  มีผูแ้สดงความคิดเห็นวา่ ปริมาณดงักล่าว
สูงและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุปทานท่ีตึงตวัในตลาดเน่ืองจากผลผลิตในไทยนอ้ยลงและตูค้อนเทนเนอร์ในอินเดีย
ขาดแคลน 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

17 กุมภาพนัธ์ 2564 


