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 Daily Market Report 

28 ธันวาคม 2563                                                                                                                                          

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 14.90 14.93 15.13 14.83 14.98 +0.08 21,318 
พฤษภาคม 2564 14.13 14.19 14.33 14.08 14.23 +0.10 8,442 
กรกฎาคม 2564 13.77 13.82 13.93 13.70 13.85 +0.08 5,689 
ตุลาคม 2564 13.71 13.75 13.81 13.61 13.74 +0.03 3,107 
มีนาคม 2565 14.01 14.04 14.08 13.88 14.02 +0.01 1,316 
พฤษภาคม 2565 13.54 13.59 13.60 13.41 13.52 -0.02 997 
กรกฎาคม 2565 13.27 13.30 13.31 13.12 13.22 -0.05 572 
ตุลาคม 2565 13.17 13.20 13.20 13.02 13.12 -0.05 354 
มีนาคม 2566 13.31 13.32 13.32 13.17 13.26 -0.05 242 
พฤษภาคม 2566 12.98 13.00 13.00 12.87 12.93 -0.05 45 
กรกฎาคม 2566 12.72 12.76 12.76 12.63 12.68 -0.04 31 
ตุลาคม 2566 12.67 12.60 12.63 12.55 12.63 -0.04 61 
        42,147 

 

 

 

ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Boxing Day 

 

         

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน

ในช่วง -0.07 ถึง 0.06 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน (15.13 เซนต)์ จาก

สัญญาณความตอ้งการน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในเอเชีย จากทั้งจีน และอินโดนีเซีย เป็นปัจจยัหนุนใหร้าคาน ้าตาลเพิ่ม

สูงข้ึน ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆท่ีส่งผลบวกต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบตลาด 

NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ปิดตลาดลดลง 0.61 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.26% ท่ีระดบั 47.62 

เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 47.50-48.96 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 42,587 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,044,157 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 
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 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 
0.08 เซนต ์หรือ 0.54% ท่ีระดบั 14.98 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.83-15.13 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.10 เซนต ์หรือ 0.71% ท่ีระดบั 14.23  เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.08-14.33 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดมีทั้ง
เพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อนในช่วง -0.05 ถึง 0.08 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 42,587 
ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2564 เพิ่มข้ึน 1,822 ล็อต เป็น 382,297 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 1,617 ล็อต เป็น 1,044,157  
ล็อต  

 ส่วนตลาดน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนวนัน้ีตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Boxing Day 

 

  

 28 ธันวาคม 2563 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    

ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 ธนัวาคม  2563  ดงัน้ี        

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนธันวาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 2,048 2,576 -20.49 596,926 578,353 +3.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 85 50 +70.28 38,180 26,470 +44.24 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 235 249 -5.76 29,145 32.010 -8.95 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 148.40 133.17 +11.43 145.16 139.20 +4.28 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

29.51% 15.35% +92.25 46.24% 34.51% +33.99 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

70.49% 84.65% -16.73 53.76% 65.49% -17.91 

 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียตะวนัตก (WISMA) ขอให้รัฐบาลออกการ

จดัสรรการส่งออกโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เน่ืองจากโรงงานในรัฐมหาราษฏระยงัไม่ไดท้  าสัญญาส่งออก

น ้ าตาลในฤดูกาลใหม่  น ้ าตาลท่ีส่งออกในรัฐอุตรประเทศขายได้ท่ี 2,400-2,420 รูปี/100 กก. (32.62 เหรียญ

สหรัฐฯ/100 กก.)  ขณะท่ี WISMA กล่าวว่า ในรัฐมหาราษฏระผูค้า้กดดนัให้โรงงานลดราคาน ้ าตาลลงเหลือ 

2,500-2,600 รูปี/100 กก. (34.66 เหรียญสหรัฐฯ/100 กก.) เม่ือเทียบกบัราคาหน้าโรงงานในปัจจุบนัท่ี 2,700-

2,800 รูปี/100 กก. (37.38 เหรียญสหรัฐฯ/100 กิโลกรัม) 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 



www.sugarzone.in.th 

 

3 

 

 ในขณะเดียวกนัสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลสหกรณ์แห่งรัฐมหาราษฏระ ก าลงัสนบัสนุนใหโ้รงงานท า

ขอ้ตกลงกบัเกษตรกรในการจ่ายค่าออ้ยภายในส่ีเดือนหลงัจากไดรั้บออ้ยเขา้โรงงาน เพื่อใหโ้รงงานมีเวลามาก

ข้ึนในการจดัการกระแสเงินสด 

 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 CRISIL รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในอินเดียคาดวา่จะยติุฤดูการผลิตปี 

2563/2564 ดว้ยสต็อกน ้าตาลท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจากการส่งออกและการบริโภคสอดคลอ้งกบั

ฤดูกาลท่ีแลว้ในขณะท่ีการผลิตเอทานอลใชอ้อ้ยมากข้ึน 2 ลา้นตนั เม่ือเทียบเท่ากบัน ้าตาล ราคาเอทานอลท่ี

สูงข้ึนจะช่วยเพิ่มก าไรใหก้บัโรงงาน นอกจากน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงปิโตรเลียม กล่าววา่ การอนุญาตใหใ้ช้

ขา้วและขา้วสาลีส่วนเกินเป็นวตัถุดิบในการท าเช้ือเพลิงชีวภาพจะช่วยใหเ้กษตรกรมีตลาดใหม่ส าหรับพืชผล

ของตน  เกษตรกรยงัสามารถเพิ่มรายไดโ้ดยการขายวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้ป็นพืชเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีใช้

ของเหลือจากพืช 

วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการน ้ าตาลของอินเดีย รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคมโรงงาน

น ้ าตาล 177 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระก าลงัด าเนินการผลิตโดยมีปริมาณน ้ าตาลเฉล่ีย 9.35%  ขณะเดียวกนั

ผูอ้  านวยการน ้ าตาลในภูมิภาค รายงานวา่ ปริมาณน ้ าตาลเฉล่ียเดือนพฤศจิกายนใน Marathwada และ Khandesh 

เพิ่มข้ึนเป็น 8% จาก 6% 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมน ้าตาลอุตตรประเทศ (UP) ของ

อินเดีย กล่าววา่ จะมีการประกาศราคาออ้ย (SAP) ของรัฐในเร็ว ๆ น้ี  โรงงานไดจ่้ายค่าออ้ยแลว้ 92% ท่ีคา้งจาก

ฤดูกาลท่ีผา่นมา และผลผลิตออ้ยเฉล่ียในรัฐเพิ่มข้ึนเป็น 81.10 ตนั/แฮกแต จาก 72.38 ตนั/แฮกแต เม่ือสามปี

ก่อนหนา้ 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

29 ธนัวาคม 2563 


