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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               25 กุมภาพนัธ์ 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 18.16 18.12 18.38 17.70 17.84 -0.32 8,480 
พฤษภาคม 2564 17.17 17.21 17.36 16.68 16.84 -0.33 67,001 
กรกฎาคม 2564 16.47 16.48 16.63 16.12 16.24 -0.23 31,434 
ตุลาคม 2564 16.11 16.11 16.25 15.86 15.97 -0.14 15,266 
มีนาคม 2565 16.16 16.16 16.28 15.98 16.09 -0.07 6,467 
พฤษภาคม 2565 15.17 15.17 15.27 15.03 15.15 -0.02 1,939 
กรกฎาคม 2565 14.44 14.45 14.54 14.35 14.47 +0.03 1,975 
ตุลาคม 2565 14.04 14.09 14.12 13.99 14.11 +0.07 1,376 
มีนาคม 2566 14.10 14.12 14.19 14.06 14.19 +0.09 179 
พฤษภาคม 2566 13.68 13.70 13.77 13.65 13.77 +0.09 226 
กรกฎาคม 2566 13.45 13.48 13.55 13.44 13.55 +0.10 212 
ตุลาคม 2566 13.40 13.50 13.52 13.39 13.52 +0.12 40 
        134,595 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 480.50 482.40 484.90 466.00 468.00 -12.50 9,097 
สิงหาคม 2564 462.60 463.80 465.40 450.40 453.00 -9.60 3,386 
ตุลาคม 2564 448.00 448.00 449.80 438.50 441.70 -6.30 1,358 
ธนัวาคม 2564 440.30 440.00 441.30 432.40 436.10 -4.20 361 
มีนาคม 2565 434.70 435.20 435.20 428.90 431.80 -2.90 218 
พฤษภาคม  2565 423.00 423.90 424.80 417.00 420.90 -2.10 77 
สิงหาคม 2565 

 

411.80 413.90 414.50 403.90 410.00 -1.80 67 
ตุลาคม 2565 399.30 403.00 404.10 394.00 398.90 -0.40 143 
        14,707  

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 146,872 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,044,835 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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง -0.04 ถึง 0.10 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน หลงัจากผูเ้ช่ียวชาญด้าน

สินคา้โภคภณัฑ์กรีนพูลคาดการณ์การเกินดุลของน ้ าตาลทัว่โลกในปี 2564/2565 อยูท่ี่ 4.1 ลา้นตนั ซ่ึงมากกว่า

การเกินดุลของน ้ าตาลในปี 2563/2564 ประมาณ 500,000 ตนั และเป็นการเกินดุลของน ้าตาลมากท่ีสุดในรอบ 4 

ปี ส่วนทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.31 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.49% ท่ีระดบั 63.53 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 62.65-63.81 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดลดลง
0.32 เซนต ์หรือ 1.76% ท่ีระดบั 17.84 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.70-18.38 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.33 เซนต ์หรือ 1.92% ท่ีระดบั 16.84 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.68-17.36 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้ง
เพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง -0.23 ถึง 0.12 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 146,872 ล็อต สัญญา
น ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 
ลดลง 25,140 ล็อต เหลือ 26,346 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 20,590 ล็อต เหลือ 1,044,835 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน 

โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 12.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.60% ท่ีระดบั 

468.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 466.00-484.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 9.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.08% ท่ีระดบั 453.00 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 450.40-465.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ขอ้มูลจากนกัวเิคราะห์จีน คาดวา่จะมีการขายมากข้ึนเน่ืองจากการหมด

เวลาซ้ือขายของน ้าตาลตลาดนิวยอร์กสัญญาเดือนมีนาคม โดยมี Open Interest (OI) ท่ีเทียบเท่า 2.6 ลา้นตนั ณ 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ นกัลงทุนกล่าววา่ OI จะลดลงก่อนวนัหมดอายสุัญญา อยา่งไรก็ตามราคาและส่วนต่างของ

ราคาท่ีคาดวา่จะมีความผนัผวนสูง อุปทานจากไทย อินเดียและอเมริกากลางยงัคงตึงตวัในไตรมาสแรก ขณะท่ี

ราคาน ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนและการเปิดตวัของวคัซีนโคโรนาไวรัสก็น่าจะไดรั้บช่วยหนุนราคาน ้าตาลเช่นกนั ในทาง

กลบักนัอุปสงคจ์ากจีนลดลง และกองทุนต่างก็ขยบัสถานะจากสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ไปเป็นสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2564 แทน 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 Green Pool ปรับลดประมาณการน ้าตาลเกินดุลในปี 2563/2564 ลง 

500,000 ลา้นตนั เทียบกบั 3.28 ลา้นตนัท่ีคาดไวใ้นเดือนมกราคม เน่ืองจากผลผลิตจากอินเดียและไทยอาจต ่า

กวา่ท่ีคาดไวใ้นตอนแรก ยิง่ไปกวา่นั้นอินเดียอาจส่งออกไดเ้พียง 5 ลา้นตนั ในปีน้ี ซ่ึงลดลง 12% เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์อาจท าใหก้ารขนส่งล่าชา้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 

ตามขอ้มูลของสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินดีย ส าหรับปี 2564/2565 ขณะน้ี Green Pool คาดวา่จะมี

น ้าตาลเกินดุลอยูท่ี่ 4.08 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 370,000 ตนั ท่ีมีการคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากผลผลิตทัว่โลก

อาจเพิ่มข้ึน 5.7 ลา้นตนั เป็น 192.4 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล    ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 กุมภาพนัธ์  2563  ดงัน้ี        

รำยกำร 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนกุมภำพันธ์ ยอดสะสม 

ปี 

2563/64 

ปี  

2562/63 
เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 
ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 487 170 +185.70 598,121 579,471 +3.22 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 21 3 +751.28 38,217 26,494 +44.25 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 134 104 +28.84 29,680 32,450 -8.54 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 126.06 91.58 +37.64 145.15 139.18 +4.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 36.51 16.86 + 46.20 34.48 + 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

63.49 83.14 - 53.80 65.52 - 
 
 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมผูจ้  าหน่ายออ้ย Pernambuco (AFCP) และสหภาพผูป้ลูกออ้ย 

Pernambuco (Sindicape) ของบราซิลขอใหรั้ฐบาลจดัตั้งเข่ือนขนาดเล็กเพื่อช่วยใหส้ามารถต่อสู้กบัภยัแลง้ในรัฐ 

Zona da Mata Norte (รัฐทางตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล) พร้อมกบัเตือนวา่ผลผลิตออ้ยในฤดูกาลหนา้

อาจจะลดลง 50% เน่ืองจากการสูญเสียจากภยัแลง้ 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 นกัวเิคราะห์จากจีน รายงานวา่ ในเดือนมกราคม 2564 จีนน าเขา้น ้าเช่ือม

จากไทยลดลง เหลือเพียง 5,000 ตนั ซ่ึงต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่กลางปี 2562 ราคาน ้าตาลท่ีสูงข้ึนและการควบคุมการ

น าเขา้ท่ีเขม้งวดข้ึนมีส่วนท าใหก้ารน าเขา้น ้าเช่ือมลดลง ในท านองเดียวกนัการน าเขา้น ้าตาลท่ีเขา้มาในฮ่องกง

จะยงัคงถูกจ ากดัตลอดทั้งไตรมาส เน่ืองจากยงัคงมีสตอ็กน ้าตาลก่อนหนา้น้ีอยู ่ความตอ้งการน ้าตาลลดลง

ในช่วงนอกฤดูกาล 
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 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐอุตรประเทศอาจลดลงเหลือ 9.8-10.5 ลา้นตนั ตาม

รายงานของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลผลิตน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 10 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์ของสมาคม

โรงงานน ้าตาลขงอินเดีย ISMA ท่ี 10.5 ลา้นตนั เน่ืองจากการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลท่ีมากข้ึนและผลตอบแทน

ท่ีลดลง ขณะท่ีโรงงานน ้าตาลกล่าวเพิ่มเติมวา่โรงงานก าลงัส้ินสุดฤดูการผลิตในเร็วๆน้ี 

รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าผลผลิตออ้ยในปี 2563/2564 ไวท่ี้ 397.66 ลา้นตนัเทียบกบั 370.5 ลา้นตนั ในปีก่อน

หนา้ 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เจา้หนา้ท่ีในรัฐอุตรประเทศ รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลมีการช าระค่าออ้ยท่ี

คา้งอยูข่องปี 2562/2563 ไปแลว้  98% และค่าออ้ยคา้งช าระส่วนท่ีเหลือจะถูกช าระในไม่ชา้ ในขณะเดียวกนั

เกษตรกร กล่างวา่ ราคาออ้ยท่ีรัฐแนะน า (SAP) ไม่ไดป้รับข้ึนในฤดูกาลน้ี แมว้า่ตน้ทุนการผลิตจะเพิ่มข้ึนก็ตาม 

ทางดา้นเจา้หนา้ท่ีของสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA ไดต้ั้งค  าถามถึงความจ าเป็นท่ีรัฐอุตรประเทศ จะ

มีการก าหนดราคาออ้ยท่ีแตกต่างกนัในตอนแรก เน่ืองจากมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ ออ้ยเป็นพืชท่ีท าก าไรไดม้าก

ท่ีสุดแมจ้ะมี SAP ในปัจจุบนัก็ตาม 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ยทิูลิต้ีสโตร์สโตร์แห่งปากีสถาน (Utility Stores Corporation of Pakistan 

USCP รัฐวสิาหกิจของปากีสถาน)  กล่าววา่ ประชาชนทุกคนสามารถซ้ือน ้าตาลไดถึ้ง 4 กก./วนั ในราคา 68 รูปี

ปากีสถาน/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เน่ืองจากบริษทัมีน ้าตาลในสตอ็กจ านวนมาก 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 รัฐบาลรัสเซีย กล่าววา่ เครือข่ายห้างสรรพสินคา้เคารพในขอ้ตกลงท่ีจะ
จ ากัดราคาน ้ าตาล แม้ว่าราคาในตลาดรองและตลาดหุ้นจะสูงข้ึนเกินขีดจ ากัดก็ตาม ขณะเดียวกัน Sugar.ru 
แนะน าว่า น ้ าตาลท่ีขายได้ภายใตจ้  านวนสูงสุดท่ีตกลงไวจ้ะถูกซ้ือเพื่อส่งออก หรือเป็นสต็อกน ้ าตาลของปี
จนกว่าจะถึงขีดจ ากดัจึงน าออกมา ด้วยเหตุน้ีราคาน ้ าตาลในปลายปีน้ีจึงอาจพุ่งสูงข้ึน รัสเซียส่งออกน ้ าตาล
ทรายขาว 26,200 ตนั ทางรถไฟในเดือนกุมภาพนัธ์ เทียบกบั 16,900 ตนั ส าหรับทั้งเดือนมกราคม 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

1 มีนาคม 2564 


