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Daily Market Report  

18 มีนาคม 2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2563 10.89 10.78 10.97 10.64 10.67 -0.22 73,996 
กรกฎาคม 2563 10.86 10.78 10.91 10.62 10.63 -0.23 63,049 
ตุลาคม 2563 11.04 11.00 11.09 10.80 10.80 -0.24 40,363 
มีนาคม 2564 11.56 11.49 11.60 11.32 11.33 -0.23 14,522 
พฤษภาคม 2564 11.48 11.52 11.52 11.27 11.27 -0.21 2,943 
กรกฎาคม 2564 11.43 11.42 11.45 11.24 11.23 -0.20 3,545 
ตุลาคม 2564 11.65 11.62 11.66 11.47 11.45 -0.20 2,078 
มีนาคม 2565 12.13 12.04 12.13 11.93 11.94 -0.19 1,479 
พฤษภาคม 2565 12.17 12.08 12.15 11.88 11.87 -0.30 1,316 
กรกฎาคม 2565 12.25 12.16 12.21 11.89 11.90 -0.35 329 
ตุลาคม 2565 12.55 12.45 12.48 12.13 12.16 -0.39 354 
        203,974 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2563 338.50 336.80 339.10 335.00 335.80 -2.70 6,646 
สิงหาคม 2563 330.10 328.90 331.40 327.40 327.70 -2.40 6,695 
ตุลาคม 2563 323.80 323.00 325.00 320.40 320.60 -3.20 2,227 
ธนัวาคม 2563 325.10 324.10 326.40 323.00 323.00 -2.10 689 
มีนาคม 2564 327.60 327.00 329.00 326.10 326.10 -1.50 583 
พฤษภาคม 2564 333.50 333.00 335.00 331.90 331.90 -1.60 279 
สิงหาคม 2564 341.10 341.50 341.50 337.70 337.70 -3.40 75 
ตุลาคม 2564 346.00 346.00 346.00 342.60 342.60 -3.40 24 
        17,218 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 224,862 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,048,962 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 -0.03 ถึง    

-0.11 เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ปิด

ตลาดลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน 1 สัปดาห์ โดยไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่า

ลง 3.49% จากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 5.2041 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ   ราคาน ้ามนัดิบปรับตวัลดลงมากกวา่ 

24%  จากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ในรอบ 18 ปี ทั้งน้ี ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือน

เมษายน 2563 ปิดตลาดลดลง 6.58 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 24.42%  ท่ีระดบั 20.37 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   

หลงัจากเคล่ือนตวัในช่วง 20.06-27.22 เหรียญสหรัฐฯ  

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาด

ลดลง 0.22 เซนต ์หรือ 2.02% ท่ีระดบั 10.67 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.64-10.97 เซนต ์และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 0.23 เซนต ์หรือ 2.12% ท่ีระดบั 10.63

เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.86-10.91 เซนต ์และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง  

-0.19 ถึง -0.24 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 224,862 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด 

(Open Interest) วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลง 5,135 ล็อต เหลือ 

332,952 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 15,087  ล็อต เหลือ 1,048,963 ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน โดยราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 2.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.80%  ท่ีระดบั 

335.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 335.00-339.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 2.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.73% ท่ีระดบั 327.70 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 327.40-331.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี  18  มีนาคม  2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ โรงงาน
น ้าตาล Cheremnovsky ในรัฐ Altai ส้ินสุดการผลิตน ้าตาลลงในวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 ใชเ้วลาในการผลิต  211 
วนั  หรือมากกวา่ 80 วนั จากค่าเฉล่ียทัว่ประเทศ มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 1.203 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาล
ได ้189,080 ตนั เพิ่มข้ึน 35.8% จากปีก่อน   
 ในปี 2562/2563  รัสเซียมีบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานจ านวน 50.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 12.0 ลา้นตนั จากปีก่อน ผลิต
น ้าตาลไดป้ระมาณ 7.55 ลา้นตนั  หรือมากกวา่ปีก่อน 1.69 ลา้นตนั และมีการแยกเก็บกากน ้าตาลและน ้าเช่ือมไว ้
 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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ส าหรับ 3 โรงงาน เพื่อท่ีจะด าเนินการผลิตน ้าตาลในช่วงนอกฤดูการผลิตประมาณ 200,000 ตนั  ท าใหผ้ลผลิต
น ้าตาลรวมในปี 2562/2563 จะสูงถึง 7.7 ลา้นตนั  
 รัสเซียส่งออกน ้าตาลทรายดิบจากบ้ีทตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีจ  านวน 
660,000 ตนั ซ่ึงสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ การส่งออกเยือ่กระดาษมีปริมาณ 1.13 ลา้นตนั และในระหวา่งเดือน
สิงหาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ส่งออกกากน ้าตาลมีจ านวน 0.39 ลา้นตนั  
 Soyuzrossakhar รายงานก่อนหนา้น้ีเพียง ณ วนัท่ี 10 มีนาคมวา่มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตจ านวน 
50,448,800 ตนั ผลิตน ้าตาล 7,548,200 อตัราการหีบสกดั 14.96%  เทียบกบัในปี 2561/2562 ท่ีมีบ้ีทผา่นเขา้สู่
กระบวนการผลิตจ านวน 38,466,100 ตนั ผลิตน ้าตาลได ้5,859,200 ตนั  อตัราการหีบสกดั 15.23% 
 ขณะเดียวกนัในฤดูการผลิต 2563/2564 ไดเ้ร่ิมเพาะปลูกบ้ีทในรัฐ Krasnodar ในวนัท่ี 10 มีนาคม ซ่ึงเร็ว
กวา่ปีท่ีแลว้ อยูท่ี่ 175,600 แฮคแต นอ้ยกวา่ 14%  ในปี 2562 และกระทรวงเกษตรคาดวา่ พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท
ในปี 2563 จะอยูท่ี่ 955,000 แฮคแต นอ้ยกวา่ปีก่อน 17% 
 วนัท่ี  18  มีนาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของ
เดือนมีนาคมอินเดียผลิตน ้าตาลได ้2.089 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.499 ลา้น ในช่วงคร่ึงหลงั
ของเดือนกุมภาพนัธ์  และต ่ากวา่ 2.435 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิต 
2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 21.582 ลา้นตนั  ลดลงจาก  27.365 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  321 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 385 โรงงานเม่ือสองสัปดาห์
ก่อน และต ่ากวา่ 466 โรงงานเม่ือส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ในฤดูการผลิตน้ีมี 453 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  
ลดลงจาก 354 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมโรงงานท่ีด าเนินการลดลงเหลือ 457 โรงงาน จาก 
527 โรงงานในปีก่อน   ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้ 8.716 ลา้นตนัโดยมี 119 โรงงานท่ี
ด าเนินการผลิต  เพิ่มข้ึนจาก  8.414 ลา้นตนั โดยมี 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  คาดวา่ผลผลิตขั้นสุดทา้ยจะไม่
เปล่ียนแปลงในปีน้ีท่ี 11.8 ลา้นตนั 

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้าตาลเพียง 90 โรงงาน จาก 146 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่ เน่ืองจากขาดออ้ย 

และผลิตน ้าตาลได ้ 5.585 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.008 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 

2561/2562 มี 94 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากทั้งหมด 195 โรงงงาน 

อยา่งไรก็ตามในฤดูการผลิตน้ีจ านวนวนัในการหีบออ้ยต ่ากวา่ปีก่อนท่ีแลว้อยา่งมาก และปิดหีบเร็วกวา่ปีท่ีแลว้ 

 รัฐ Karnataka ณ กลางเดือนมีนาคม มี 13 โรงงาน จาก 63 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการผลิต และผลิต

น ้าตาลได ้3.335 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.245 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีมี  11 โรงงาน จาก 67 โรงงานท่ีด าเนินการ

ผลิต  คาดวา่ผลผลิตขั้นสุดทา้ยจะสูงถึง 3.4 ลา้นตนั  

 รัฐ  Gujarat มี 12 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้778,000 ตนั ลดลงจาก 

980,000 ตนั ในปีก่อน  
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รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 23 โรงงาน จาก 24 โรงท่ียงัคงด าเนินการจนถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 

ผลิตน ้าตาลได ้ 412,000 ตนั เทียบกบั 554,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงานน ้าตาล 32 โรงงาน ในปีก่อน และมี 29 

โรงงานยงัคงด าเนินการจนถึงในช่วงกลางเดือนมีนาคม 

รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มี 18 โรงงานท่ีเร่ิมท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้  400,000 

ตนั ลดลงจาก 570,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 22 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตจนถึงในช่วง

กลางเดือนมีนาคม 

ส่วนในรัฐ Bihar ผลิตน ้าตาลได ้638,000 ตนั รัฐ  Punjab ผลิตน ้าตาลได ้484,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิต

น ้าตาลได ้489,000 ตนั รัฐ Madhya Pradesh and Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้385,000 ตนั และรัฐ Uttarakhand 

ผลิตน ้าตาลได ้322,000 ตนั  

นอกจากน้ี ISMA รายงานวา่อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.6-3.8 ลา้นตนั ซ่ึงมีการส่งมอบจริง 3.0 

ลา้นตนั และ กล่าวเพิ่มเติมวา่การส่งออกน ้าตาลน่าจะดีข้ึนอีกในเร็ว ๆ น้ี เน่ืองจากมีแนวโนม้การส่งออกไปยงั

อินโดนีเซีย หลงัจากท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียผอ่นปรนกฎระเบียบการน าเขา้ 

และ ISMA ยงักล่าวดว้ยวา่การระบาดของโรค coronavirus นั้นช่วยลดการใชน้ ้าตาล ในช่วง 15 วนัท่ี

ผา่นมา แต่คาดวา่จะมีการซ้ือจากโรงงานน ้าตาลในไม่ชา้น้ี   

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

19 มีนาคม 2563 

 


