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                                                                                                                                               21 ธนัวาคม  2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 14.44 14.36 14.63 14.28 14.53 +0.09 31465 
พฤษภาคม 2564 13.84 13.80 13.99 13.71 13.89 +0.05 13827 
กรกฎาคม 2564 13.55 13.53 13.69 13.44 13.61 +0.06 7299 
ตุลาคม 2564 13.51 13.51 13.63 13.41 13.57 +0.06 3786 
มีนาคม 2565 13.81 13.78 13.92 13.72 13.86 +0.05 1484 
พฤษภาคม 2565 13.37 13.34 13.47 13.32 13.40 +0.03 501 
กรกฎาคม 2565 13.11 13.09 13.23 13.08 13.13 +0.02 288 
ตุลาคม 2565 13.05 13.04 13.16 13.03 13.06 +0.01 137 
มีนาคม 2566 13.24 13.32 13.32 13.20 13.22 -0.02 204 
พฤษภาคม 2566 12.94  12.91 12.91 12.91 -0.03 6 
กรกฎาคม 2566 12.71  12.68 12.68 12.68 -0.03 6 
ตุลาคม 2566 12.67  12.64 12.64 12.64 -0.03 N/A 
        59,003 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 มีนาคม 2564 398.30 395.80 402.00 394.70 400.30 +2.00 3,749  
พฤษภาคม 2564 391.50 389.40 395.50 388.50 393.30 +1.80 1,281  
สิงหาคม 2564 386.50 385.00 390.10 383.70 388.40 +1.90 540  
ตุลาคม 2564 381.40 380.00 384.80 379.00 382.90 +1.50 63  
ธนัวาคม 2564 381.30 380.30 382.70 379.60 382.70 +1.40 16  
มีนาคม 2565 382.70 386.60 386.60 384.50 384.50 +1.80 1  
พฤษภาคม  2565 382.30 N/A 383.80 383.80 383.80 +1.50 N/A  
สิงหาคม 2565 

 

379.00 N/A 380.50 380.50 380.50 +1.50 N/A  
        5,650 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 61,870 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,046,856 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) 



www.sugarzone.in.th 

 

       2 

  

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง -0.08 ถึง 0.08 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีปรับตวัสูงข้ึน จากแนวโนม้การบริโภคน ้าตาล

ท่ีเพิ่มข้ึนจากอินโดนีเซียซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สมาคมโรงงาน

น ้าตาลทรายอินโดนีเซีย เช่ือวา่ ความตอ้งการบริโภคน ้าตาลท่ีสูงข้ึนจากอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ส่วน

ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ปิดตลาดลดลง 1.27 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

2.58% ท่ีระดบั 47.97 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 46.25-49.31 เหรียญสหรัฐฯ/

บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 
0.09 เซนต ์หรือ 0.62% ท่ีระดบั 14.53 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.28-14.63 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์หรือ 0.36% ท่ีระดบั 13.89  เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.71-13.99 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืน ๆ สัญญาซ้ือขายเดือน
ใกลปิ้ดตลาดเพิ่มข้ึน และปิดตลาดลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ในช่วง -0.03 ถึง 0.06 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือ
ขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 61,870 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ลดลง 1,277 ล็อต เหลือ 380,012 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 
1,168 ล็อต เหลือ 1,046,856  ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน โดย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.50% ท่ีระดบั 400.30 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 394.70-402.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.46% ท่ีระดบั 393.30 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 388.50-395.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 นกัวเิคราะห์ ของ Yunnan Sugar Network รายงานวา่ ณ ส้ินเดือน

พฤศจิกายน มณฑลกวางสี และ มณฑลยนูนาน มีสตอ็กน ้ าตาล 200,000 ตนั และ 300,000 ตนั ตามล าดบั เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ซ่ึงแทบไม่มีเลย เม่ือรวมกบัการน าเขา้น ้าตาลและน ้าเช่ือมจ านวนมาก รวมทั้ง

การผลิตน ้าตาลในประเทศของปีน้ีท่ีคาดวา่จะสูงถึง 10.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 300,000 ตนั จากปีก่อน ท าใหมี้

อุปทานเพียงพอ อยา่งไรก็ตามคาดวา่ราคาไม่น่าจะลดลงต ่ากวา่ 5,000 หยวน/ตนั (763 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตของโรงงานน ้าตาล นกัวเิคราะห์อีกคนเสริมวา่ ยอดขายน ้าตาลในประเทศดูเหมือน 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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จะฟ้ืนตวัข้ึนเป็นการช่วยสนบัสนุนราคาน ้าตาลในปัจจุบนั ราคาน ้าตาลในประเทศคาดวา่จะอยูร่ะหวา่ง 5,000-

5,700 หยวน/ตนั (763-870 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ผูค้า้น ้าตาลในอินเดีย กล่าววา่ ตลาดคาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงอยูใ่นช่วง

ระหวา่ง 13.50-15.50 เซนต/์ปอนด์ ทั้งน้ีเสริมวา่ ข่าวการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียไดซึ้มซบัเขา้ไปในตลาด

แลว้ หวัหนา้ Archer Consulting ตั้งขอ้สังเกตวา่หากรัฐบาลอินเดียเพิ่มราคาขายขั้นต ่าของน ้าตาล (MSP) เป็น 

34.50 รูปี/กก. (0.47 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) จะท าใหมู้ลค่าการส่งออกสูงถึง 17-18 เซนต/์ปอนด ์ อยา่งไรก็ตาม

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์กล่าวเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคมวา่ เขาไม่เห็นดว้ยกบัการเพิ่ม MSP 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาหารของอินเดีย แจง้กบัอุตสาหกรรมน ้าตาลวา่

ราคาท่ีเป็นธรรมและค่าตอบแทน (FRP) ของออ้ยจะไม่ลดลงและยงัคงอยูต่่อไป เขาแยง้วา่โรงงานน ้าตาล

จ าเป็นตอ้งหาวธีิท่ีจดัการอ่ืนๆนอกเหนือยจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล เช่นเพิ่มการผลิตเอทานอล รัฐหรยาณาได้

เพิ่มราคาออ้ยแนะน าของรัฐ (SAP) ข้ึน 10 รูปี/100 กก. (0.14 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เป็น 350 รูปี/100 กก. (4.75 

เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับปีการผลิต 2563/2564 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 หวัหนา้นกัวิเคราะห์ของ Archer Consulting คาดการณ์วา่ออ้ยในภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลท่ีจะลดลงในปี 2564/2565 จะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลง 4 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามคาดวา่ส่ิงน้ีจะถูก

ชดเชยดว้ยอุปสงคท่ี์ลดลง เช่น จีนใชน้ ้าตาลในสตอ็กของตวัเอง ในทางกลบักนั Rabobank คาดการณ์วา่น ้าตาล

จะขาดดุล 300,000 ตนั ในปี 2563/2564 เน่ืองจากความตอ้งการส่วนหน่ึงเพิ่มข้ึน 1.7% นกัวเิคราะห์ของจีน 

กล่าววา่ การขาดดุลทัว่โลกคาดวา่จะอยูท่ี่ 2-8 ลา้นตนั ในปีหนา้ ซ่ึงจะผลกัดนัใหร้าคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์ก

สูงข้ึน โดยอาจอยูร่ะหวา่ง 13.5-18.5 เซนต/์ปอนด์ พร้อมกบัแยง้วา่ การผลิตน ้าตาลท่ีลดลงในยโุรป ไทย และ

การอุดหนุนการส่งออกของอินเดียท่ีนอ้ยลงจะช่วยใหก้ารผลิตน ้าตาลลดลง 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมาธิการยโุรปคาดวา่ สหภาพยโุรปจะผลิตน ้าตาลได ้16.2 ลา้นตนั

ภายในปี 2573 โดยพื้นท่ีปลูกบีทจะคงท่ีท่ี 1.4 ลา้นแฮกแตร แต่จะใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 75 ตนั/แฮกแต จากเดิม

ท่ีค่าเฉล่ีย 72ตนั/แฮกแต ในปัจจุบนั  

ความตอ้งการน ้าตาลจะลดลงเหลือ 16 ลา้นตนั หรือลดลง 0.4% เป็นผลใหส้หภาพยโุรปเปล่ียนไปเป็นผู ้

ส่งออก นอกจากน้ีราคาน ้าตาลของสหภาพยโุรปยงัคงตอ้งติดตามราคาน ้าตาลตลาดโลกต่อไป โดยส่วนต่างอยูท่ี่

ประมาณ 40 ยโูร/ตนั (48.75 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 
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วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 กระทรวงเกษตรของอียปิต ์ กล่าววา่ พื้นท่ีปลูกบีทของประเทศเพิ่มข้ึน 

120,000 ฟีดแดน (50,400 แฮกแต) ซ่ึงเม่ือรวมกบัปริมาณน ้าตาลในสตอ็กของประเทศในปัจจุบนัแลว้ จะช่วยลด

การน าเขา้ในปี 2564 ไดถึ้ง 400,000-500,000 ตนั นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ สตอ็กน ้าตาล

เพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการไดจ้นถึงเดือนสิงหาคม 2564 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

22 ธนัวาคม 2563 


