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 Daily Market Report 

                                                                                                                                             23  พฤศจิกายน  2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 15.21 15.30 15.49 15.08 15.15 -0.06 29,835 
พฤษภาคม 2564 14.27 14.38 14.52 14.20 14.25 -0.02 13,772 
กรกฎาคม 2564 13.55 13.60 13.77 13.54 13.59 +0.04 5,248 
ตุลาคม 2564 13.41 13.49 13.62 13.42 13.47 +0.06 3,482 
มีนาคม 2565 13.70 13.86 13.91 13.73 13.77 +0.07 1,030 
พฤษภาคม 2565 13.21 13.36 13.42 13.24 13.27 +0.06 601 
กรกฎาคม 2565 12.88 13.02 13.09 12.91 12.93 +0.05 261 
ตุลาคม 2565 12.77 12.88 12.88 12.78 12.81 +0.04 166 
มีนาคม 2566 12.93 13.03 13.03 12.96 12.96 +0.03 112 
พฤษภาคม 2566 12.61 12.70 12.70 12.61 12.61 0.00 50 
กรกฎาคม 2566 12.40 12.50 12.50 12.39 12.39 -0.01 53 
ตุลาคม 2566 12.42 12.47 12.47 12.38 12.38 -0.04 71 
        54,681 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 มีนาคม 2564 413.30 417.90 418.50 410.30 411.50 -1.80 2,096  
พฤษภาคม 2564 403.30 405.60 408.00 401.30 402.50 -0.80 916  
สิงหาคม 2564 391.60 395.70 396.30 391.50 392.40 +0.80 297  
ตุลาคม 2564 381.40 385.50 386.00 382.80 383.50 +2.10 116  
ธนัวาคม 2564 381.50 384.80 385.10 382.80 383.30 +1.80 72  
มีนาคม 2565 382.90 386.70 387.40 385.10 385.50 +2.60 55  
พฤษภาคม  2565 380.30 384.10 384.90 382.80 383.00 +2.70 8  
สิงหาคม 2565 

 

375.00 N/A 377.80 377.80 377.80 +2.80 N/A  
        3,560 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 56,143 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,082,445 ล็อต 
(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 ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือนในช่วง 

0.05-0.16 เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนเพียงเล็กนอ้ย จากการอ่อนค่าลงของเรียลบราซิลซ่ึง

ลดลง 0.91% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ค่าเงินเรียลท่ีอ่อนลงเป็นการกระตุน้

การส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนธนัวาคม 

2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.64 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.51% ท่ีระดบั 43.06 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจาก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 42.29-43.36 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 
0.06 เซนต ์หรือ 0.39% ท่ีระดบั 15.15 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.08-15.49 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.02 เซนต ์หรือ 0.14% ท่ีระดบั 14.25 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.20-14.52 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.04 ถึง 0.07 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 56,143 
ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2564 ลดลง 768 ล็อต เหลือ 430,028 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 192 ล็อต เหลือ 1,082,455  
ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือน ยกเวน้เดือนมีนาคม 

และ พฤษภาคม 2564 โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 1.80 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.44%  ท่ีระดบั 411.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 410.30-418.50 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.80 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.20% ท่ีระดบั 402.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 401.30-408.00 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั 

  

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 S&P Global Platts คาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลทัว่โลก 700,000 ตนัในปี 

2563/2564 และคาดวา่ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเพิ่มการผลิตน ้าตาลอยา่งเตม็ก าลงัการผลิต และ La Nina 

อาจส่งผลเสียต่อการผลิต Platts ใหอุ้ปสงคน์ ้าตาลทัว่โลกไวท่ี้ 174.19 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 2.6% เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ แต่การ Lockdown คร้ังใหม่อาจท าใหค้วามตอ้งการลดลงได ้

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 Archer Consulting กล่าววา่ การผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใต ้ของบราซิล 

ใปี 2564/2565 อาจลดลงเหลือ 34.5 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 38.5 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตน้ี โดยอา้งอิงจาก

การสูญเสียออ้ย 5% เน่ืองจากสภาวะความแหง้แลง้ นกัวเิคราะห์กล่าววา่ ผลผลิตน ้าตาลอาจลดลง 3.5 ลา้นตนั 

เน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในพื้นท่ีห่างไกลเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ท าใหส้ามารถเพิ่มการคาดการณ์การ 

ขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกเป็นสองเท่าในปี 2563/2564 ผลกัดนัใหร้าคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คสูงข้ึน แต่ทั้งน้ียงัตอ้ง

จบัตาดูปริมาณฝนของบราซิลต่อไป และช่วงเวลาเทขายจากกองทุน 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 Shree Renuka Sugars ก าลงัจดัหาน ้าตาลทรายดิบจากโรงงานของบราซิล

เน่ืองจากความล่าชา้ในการประกาศการอุดหนุนการส่งออกส าหรับปี 2563/2564 ผูซ้ื้อชาวจีนรายหน่ึงกล่าววา่ 

เขามีความหวงัท่ีจะซ้ือน ้าตาลจากอินเดีย แต่ไม่สามารถท าไดห้ากรัฐบาลยงัไม่ประกาศการอุดหนุน โดยอินเดีย

จะสูญเสียโอกาสในการส่งออกน ้าตาลทรายดิบเกือบ 1 ลา้นตนั หากไม่มีการประกาศเงินอุดหนุนภายใน

กลางเดือนธนัวาคม ขณะเดียวกนัสมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดีย กล่าววา่ อินเดียไดสู้ญเสียศกัยภาพในการ

ส่งออกไปแลว้ 1.7 ลา้นตนั  

USDA คาดการณ์วา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้ 33.76 ลา้นตนัในปี 2563/2564 ส าหรับการบริโภคใน

ประเทศ 28.5 ลา้นตนั และส่งออก 6 ลา้นตนั เทียบกบั ผลผลิต 28.9 ลา้นตนั, บริโภค 27 ลา้นตนั และส่งออก 

5.8 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 ตามล าดบั  

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 Kolhapur โรงงานน ้าตาลแห่งหน่ึงในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย กล่าว

วา่ ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเพื่อส่งออกน ้าตาล 2,500 ตนั ท่ี  30 รูปี/กก. (0.41 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ภายใตโ้ครงการ 

Open General License ผูผ้ลิตไดข้อให้รัฐบาลช้ีแจงวา่ การขายน้ีจะมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกหรือไม่ 

และจะถือวา่เป็นการขายนอกโควตา้การขายของโรงงานหรือไม่ ส่ือทอ้งถ่ินรายงานวา่ รัฐมหาราษฏระไดท้ า

สัญญาส าหรับการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ประมาณ 7,000 ตนั เน่ืองจากโรงงานไม่ตอ้งการจ่ายตน้ทุนในการเก็บ

น ้าตาล ผูค้า้รายหน่ึงตั้งขอ้สังเกตวา่ ราคาในประเทศในรัฐมหาราษฏระลดลงต ่ากวา่ราคาแนวรับขั้นต ่า 31 รูปี/

กก. (0.42 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) คาดวา่อินเดียจะสามารถส่งออกได ้ 2.0-4.5 ลา้นตนั แมว้า่จะไม่ไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือก็ตาม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกน ้าตาลทรายขาว 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 MEIR Commodities รายงานวา่ ราคาน ้าตาลนิวยอร์คมีแนวโนม้ท่ีอาจจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 17-18 เซนต/์ปอนดภ์ายในกลางเดือนธนัวาคม หากอินเดียยนืยนัวา่จะไม่มีการอุดหนุนการส่งออก 

เงินอุดหนุนการส่งออก 5,000 รูปี/ตนั (68 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ถือวา่เพียงพอแลว้ อยา่งไรก็ตามผูค้า้รายหน่ึงแยง้

วา่ ในตลาดมีก าลงัซ้ือท่ีจ  ากดั เน่ืองจากในขณะน้ีมีการถือตัว๋ซ้ือเป็นจ านวนมาก และจะมีการเทขายตัว๋ซ้ือหากมี

การประกาศการอุดหนุน 
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วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ จากขอ้มูลของศุลกากร จีนน าเขา้น ้าตาล

เดือนตุลาคม 880,000 ตนั เพิ่มข้ึน 94% จากปีก่อน โดยการน าเขา้น ้าตาลในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม เพิ่มข้ึน 

28% จากปีก่อนท่ี 3.65 ลา้นตนั นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ิน กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลก าลงัด าเนินการผลิตและละลาย

อยา่งเตม็ก าลงัซ่ึงสร้างแรงกดดนัต่อราคาน ้าตาลในประเทศ 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ส่ือทอ้งถ่ินของอิหร่าน รายงานวา่ อิหร่านก าลงัเผชิญกบัปัญหาการขาด

แคลนน ้าตาล  รัฐบาลตดัสินใจกลบัมาเปิดเสรีราคาน ้าตาล โดยขณะน้ีประกาศตรึงราคาน ้าตาลไวท่ี้ 8,700 เรียล

อิหร่าน/กก. ผูผ้ลิตบ่นวา่ราคาต ่าเกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรัฐบาลตอ้งจ่าย  12,000 เรียลอิหร่าน/กก. เพื่อ

น าเขา้น ้าตาล เกษตรกรผูป้ลูกบีทไดเ้ปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น มะเขือเทศ เน่ืองจากราคาท่ีรัฐบาลก าหนด

ส าหรับน ้าตาลนั้นต ่าเกินไป 

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ออสเตรเลียประมวลผลผลิตออ้ย 30.9 ลา้น

ตนั หรือ เทียบเท่า 93% ของทั้งหมด ซ่ึงคาดวา่จะอยูท่ี่ 31.1 ลา้นตนั จากการวเิคราะห์ของ WKS Consulting แม้

จะมีการหีบออ้ยท่ีสูงข้ึนในฤดูการผลิตน้ี แต่การผลิตน ้าตาลในปีน้ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง ท่ี 4.3 ลา้นตนั เน่ืองจาก

ปริมาณน ้าตาลในออ้ยท่ีลดลง WKS กล่าวเสริมวา่ ขณะน้ี La Nina ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการส้ินสุดการเก็บ

เก่ียว  

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

24 พฤศจิกายน 2563 

 


