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Daily Market Report 

                                                                                                                                          

 

18 พฤษภาคม 2563  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 กรกฎาคม 2563 10.38 10.52 10.83 10.47 10.80 +0.42 55,309 
ตุลาคม 2563 10.50 10.63 10.93 10.59 10.90 +0.40 31,363 
มีนาคม 2564 11.21 11.33 11.62 11.29 11.60 +0.39 14,813 
พฤษภาคม 2564 11.18 11.26 11.55 11.26 11.54 +0.36 6,671 
กรกฎาคม 2564 11.12 11.24 11.46 11.20 11.46 +0.34 3,839 
ตุลาคม 2564 11.18 11.30 11.47 11.26 11.50 +0.32 1,949 
มีนาคม 2565 11.60 11.70 11.90 11.70 11.91 +0.31 1,259 
พฤษภาคม 2565 11.46 11.58 11.77 11.58 11.78 +0.32 300 
กรกฎาคม 2565 11.38 11.52 11.67 11.47 11.69 +0.31 266 
ตุลาคม 2565 11.47 11.62 11.75 11.61 11.77 +0.30 71 
มีนาคม 2566 11.78 11.91 12.06 11.91 12.09 +0.31 15 
        115,855 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 สิงหาคม 2563 359.20 364.10 365.30 360.40 363.60 +4.40 3,312 
ตุลาคม 2563 333.30 339.60 341.10 337.30 340.30 +7.00 2,170 
ธนัวาคม 2563 326.70 332.50 334.30 330.30 333.90 +7.20 878 
มีนาคม 2564 325.40 331.10 332.60 329.00 332.50 +7.10 180 
พฤษภาคม 2564 328.60 334.10 335.80 332.70 335.80 +7.20 21 
สิงหาคม 2564 332.10 336.90 338.90 336.60 338.90 +6.80 19 
ตุลาคม 2564 334.40 337.90 340.80 337.90 340.80 +6.40 4 
ธนัวาคม 2564 340.00 341.40 346.30 341.40 345.60 +5.60 4 
        6,588 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 119,525 ลอ็ต จ านวนคงเหลอืในตลาดทั้งหมด 974,219 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 ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง 0.08-0.15
เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง   เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบ
ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน ท าให้ราคาน ้าตาลขยบัข้ึน  ราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อราคา    
เอทานอล และอาจจะกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่ผลิต
น ้าตาล และยงัไดรั้บปัจจยัหนุนจากผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีลดลง โดยสมาคมโรงงานของอินเดีย (ISMA) 
รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563  ลดลง 19% เหลือ 26.47 
ลา้นตนั ขณะท่ีเงินเรียลบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 2.20% และจากความกงัวลเก่ียวกบัการ
หยดุชะงกัการส่งออกน ้าตาลจากบราซิลเน่ืองจากการแพร่กระจายของโรค COVID -19  ราคาน ้ามนัดิบตลาด 
NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.39 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 8.12%  ท่ีระดบั 31.82 
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 29.53-33.32 เหรียญสหรัฐฯ   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.42 เซนต ์หรือ 4.05% ท่ีระดบั 10.80 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.47-10.83 เซนต ์และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.40 เซนต ์ หรือ 3.81% ท่ีระดบั 10.90 

เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.59-10.93 เซนต ์และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 

0.30-0.39 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 119,525 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open 

Interest) วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2563 ลดลง 3,769ล็อต เหลือ 334,001 

ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 1,944 ล็อต เป็น  974,219  ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน โดยราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.22% ท่ีระดบั 

363.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 360.40-365.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 7.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.10% ท่ีระดบั 340.30 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 337.30-341.10  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

  

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ในปี 2563  เบลารุสเพาะปลูกบ้ีท
เสร็จส้ินแลว้ 86,500 แฮคแต นอ้ยกวา่ท่ีประมาณการณ์ไว ้5,000 แฮคแต  ลดลงจาก 95,900 แฮคแต ในปีก่อน และ
ลดลง 15% จาก 102,300 แฮคแต ในปี 2561    เน่ืองจากราคาน ้าตาลลดลงท าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกลดลง   แมว้า่ใน
ปีราคาขายขั้นต ่าอยูท่ี่ 500 เหรียญสหรัฐฯ /ตนั   โดยรัฐบาลจะก าหนดมีข้ึนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ซ่ึงเป็นกลไก
สนบัสนุนราคาท่ีใกลเ้คียงท่ีน ามาใชใ้นปี 2561 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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 สมาคมน ้าตาลยเูรเซีย  (The Eurasian Sugar Association)  คาดวา่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเบลารุสผลิตน ้าตาล
ได ้     640-000-660,000 ตนั   ขณะท่ีการบริโภคอยูท่ี่ 330,000 ตนั  
 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor)  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2563  ยเูครนเพาะปลูกบ้ีทไดเ้พียง 5% เท่ากบั 209,000 แฮคแต  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตบ้ีท 
 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงระหวา่งเดือน
ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้26.5 ลา้นตนั  ลดลง  19% จากปีก่อน  ผลผลิตท่ีลดลง
เน่ืองจากในทางตะวนัตกของรัฐ Maharashtra ประสบปัญหาภาวะภยัแลง้ 
 รัฐ Maharashtra ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563   ผลิตน ้าตาลได ้6 ลา้นตนั  ลดลงจาก 
10.7 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 รัฐ   Uttar Pradesh  เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ผลิตน ้าตาลได ้12.228 ลา้นตนั สูงกวา่ท่ีผลิตไดใ้น
ปีท่ีแลว้ถึง 548,000 ตนั  ซ่ึงนบัวา่ผลิตไดสู้งสุดเป็นประวติการณ์  ในปี 2560/2561 ผลิตน ้าตาลได ้12.045 ลา้นตนั  
จาก 119 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการผลิตในปีน้ี  มี 73 โรงงานท่ีส้ินสุดการผลิตแลว้  ยงัคงมี 46  โรงงานท่ียงัคง
ด าเนินการผลิต  เทียบกบั 28 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

โดยโรงงานน ้าตาลของอินเดียส่วนใหญ่หยดุการผลิตแลว้ อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบั 38 โรงงานท่ี
ยงัคงนินการผลิตเม่ือ ปี 2562 โดยมี 63 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการในปีน้ี 
 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน 66 

ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี  19 พฤษภาคม  2563 ลดลงจาก 1,911 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 

รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 525,835 ตนั ลดลงจาก 

665,430 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส 141,712 ตนั และเอสวาตีนี (สวาซิแลนด)์  

124,1911ตนั   

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  มีรายงานวา่สหภาพยุโรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 2563 จ านวน 

37,000 ตนั (รวมทั้งสหราชอาณาจกัร) ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ 39,000 ตนั ในเดือนมีนาคม 2563 และต ่า

กวา่ 121,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562/2563 (ตุลาคม – กนัยายน) 

สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 499,000 ตนั ลดลงจาก 1.155 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดย

ส่งออกไปยงั  อิสราเอล 23% อียปิต ์9%  สวสิเซอร์แลนด ์ 9%  นอร์เวย ์8% 18 และแอลเบเนีย 8%    ผูส่้งออก

หลกัคือ เบลเยีย่ม ฝร่ังเศส และโปแลนด์ 

 รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปส่งออก 1.610 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.353 ลา้นตนั ในปีก่อน   
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 ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในเดือนเมษายนอยูท่ี่ 117,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 75,000 ตนั ในเดือนก่อน และแทบ

ไม่เปล่ียนแปลงจาก 121,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562/2563 

สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 1.112 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 924,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผูน้ าเขา้หลกั

ไดแ้ก่ สเปน  สหราชอาณาจกัร และอิตาลี  รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 1.915 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 1.308 ลา้นตนั ในปีก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

19 พฤษภาคม 2563 

 


