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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               29 ธนัวาคม  2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 มีนาคม 2564 14.98 15.03 15.07 14.85 15.04 +0.06 25289 
พฤษภาคม 2564 14.23 14.24 14.32 14.10 14.31 +0.08 11015 
กรกฎาคม 2564 13.85 13.88 13.94 13.72 13.93 +0.08 4995 
ตุลาคม 2564 13.74 13.77 13.85 13.63 13.84 +0.10 1953 
มีนาคม 2565 14.02 14.04 14.12 13.91 14.12 +0.10 682 
พฤษภาคม 2565 13.52 13.65 13.65 13.41 13.62 +0.10 196 
กรกฎาคม 2565 13.22 13.21 13.32 13.12 13.32 +0.10 111 
ตุลาคม 2565 13.12 13.08 13.21 13.03 13.21 +0.09 93 
มีนาคม 2566 13.26 13.23 13.36 13.18 13.36 +0.10 20 
พฤษภาคม 2566 12.93 N/A 13.03 13.03 13.03 +0.10 N/A  
กรกฎาคม 2566 12.68 12.68 12.79 12.63 12.79 +0.11 18 
ตุลาคม 2566 12.63 12.64 12.78 12.62 12.78 +0.15 25 
        44,397 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 มีนาคม 2564 408.60 409.90 412.80 406.80 411.80 +3.20 4,428 
พฤษภาคม 2564 399.00 400.00 403.60 398.40 402.80 +3.80 2,083 
สิงหาคม 2564 392.30 393.60 397.10 391.90 396.20 +3.90 800 
ตุลาคม 2564 385.70 386.00 389.70 385.50 388.90 +3.20 80 
ธนัวาคม 2564 385.10 385.50 387.90 385.50 387.90 +2.80 23 
มีนาคม 2565 386.00 N/A 388.80 388.80 388.80 +2.80 N/A 
พฤษภาคม  2565 385.10 N/A 387.90 387.90 387.90 +2.80 N/A 
สิงหาคม 2565 

 

381.60 N/A 384.40 384.40 384.40 +2.80 N/A 
        7,414 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 48,258 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,045,983 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 0.13 เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนทุกเดือน จากความตอ้งการน ้าตาลท่ี

สูงข้ึนจากจีนและอินโดนีเซีย ยงัคงเป็นปัจจยัหนุนใหร้าคาน ้าตาลเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนปัจจยัพื้นฐาน

อ่ืนๆท่ีส่งผลบวกต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือน

กุมภาพนัธ์ 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.38 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.80% ท่ีระดบั 48.00 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 47.68-48.35 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 
0.06 เซนต ์หรือ 0.40% ท่ีระดบั 15.04 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.85-15.07 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.08 เซนต ์หรือ 0.56% ท่ีระดบั 14.31  เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.10-14.32 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึน
จากวนัก่อนทุกเดือนในช่วง 0.08-0.15 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 48,258 ล็อต สัญญา
น ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 
ลดลง 749 ล็อต เหลือ 381,548 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 1,826 ล็อต เป็น 1,045,983  ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน สู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 1 เดือน โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 3.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.78% ท่ี

ระดบั 411.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 406.80-412.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่ม 3.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.95% ท่ีระดบั 

402.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 398.40-403.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
  

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ขยบั

สูงข้ึนผา่น 15 เซนต/์ปอนด์ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม เน่ืองจากอินโดนีเซียออกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาล 600,000 

ตนั ซ่ึงส่วนใหญ่คาดวา่น่าจะเป็นน ้าตาลจากบราซิลและออสเตรเลีย ตวัแทนจ าหน่ายแนะน าวา่ผลผลิตจ านวน

มากของบราซิลจะหยดุราคาไม่ใหเ้พิ่มข้ึน  ขณะท่ี S&P Global Platts รายงานวา่ สหภาพยโุรปยงัคงน าเขา้

น ้าตาลในปี 2563/2564 ประมาณ 1.585 ลา้นตนั   เน่ืองจากจะตอ้งเผชิญกบัการขาดดุลการเพาะปลูกของสหภาพ

ยโุรปท่ีไม่ดีอาจผลกัดนัใหส้หราชอาณาจกัรใหค้วามส าคญักบัการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ เน่ืองจากสหราช

อาณาจกัรอนุญาตให้น าเขา้ดิบ 260,000 ตนั โดยเป็นขอ้ตกลงส่วนหน่ึงของ Brexit  คาดวา่สภาพอากาศท่ีดีข้ึน

จะท าใหผ้ลผลิตในปี 2564/2565 ของสหภาพยโุรปและสหราชอาณาจกัรจะเพิ่มข้ึนเป็น 17.246 ลา้นตนั จาก 

16.312 ลา้นตนั 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ Petrobras จะปรับข้ึนราคาน ้ามนัเบนซินหนา้

โรงกลัน่ 5% มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม ท าใหก้ารปรับราคาสะสมตั้งแต่ตน้ปีลดลง 13.2%  สมาคมผูน้ าเขา้

เช้ือเพลิงของบราซิล (Abicom) กล่าววา่ การปรับเปล่ียนราคาของ Petrobras ยงัคงต ่ากวา่การน าเขา้ 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 บริษทั Cocal ของบราซิล ก าลงัปลูกออ้ย 20,000 แฮกแต เพื่อเพิ่มผลผลิตใน

ฤดูกาลหนา้เป็น 8.7 ลา้นตนั จาก 8 ลา้นตนั ในปีการผลิต 2563/2564 เจา้หนา้ท่ีของบริษทั กล่าววา่ ในปีการผลิต 

2563/2564 กลุ่มน้ีผลิตน ้ าตาลไดม้ากเป็นประวติัการณ์ถึง 700,000 ตนั  ขณะเดียวกนั CerradinhoBio กล่าววา่จะ

ลงทุนเพิ่มก าลงัการผลิตต่อไป  กลุ่มน้ีมี EBIDTA เพิ่มข้ึน 33% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563/2564 ท่ี 250 ล้าน

บาเรล (48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  ผลิตเอทานอลจากออ้ยและขา้วโพดได ้414,000 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึน 37% 

และมีออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิต 3.7  ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3% จากปีก่อน 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 รัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ผลิตน ้าตาลได ้3.51 ลา้นตนั จากออ้ย 37.5 ลา้น

ตนั โดยมีปริมาณน ้าตาลเลล่ีย 9.37% ทางดา้นเกษตรกรในรัฐหรยาณา กล่าววา่ พวกเขาส่งออ้ยไปยงัโรงงาน

ประมาณ 3.3 ลา้นตนั แต่ยงัไม่ไดรั้บเงินค่าออ้ย แมว้า่รัฐบาลจะประกาศราคาออ้ยท่ีรัฐแนะน า (SAP) แลว้ 

ทั้งน้ี รัฐบาลอินเดียไดมี้การประกาศรายละเอียดของโครงการอุดหนุนการส่งออกของปี 2563/2564 

ออกมาแลว้นั้น ก็จะเป็นการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายทางการตลาด, ค่าเก็บรักษา, ค่าตน้ทุนการผลิต และค่าขนส่งทั้ง

ภายในประเทศและการส่งออก 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 มณฑลกวางสีของจีน คาดวา่ จะมีสภาพอากาศหนาวเยน็และเปียกช้ืนไป

จนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดน ้าคา้งแขง็ในไร่ออ้ยได ้ ราคาน ้าตาลในประเทศยงัคงท่ีไม่

มีการเปล่ียนแปลงมากนกั แมว้า่ตน้ทุนในการน าเขา้น ้าตาลจะสูงข้ึนก็ตาม ศุลกากรของจีน รายงานวา่ ในเดือน

พฤศจิกายนจีนส่งออกน ้าตาล 6,700 ตนั ซ่ึงลดลง 67% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 Soyuzrossahar รายงานวา่ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม รัสเซียเก็บเก่ียวผลบีท 29.8 

ลา้นตนั ผลิตเป็นน ้าตาล 4.8 ลา้นตนั ลดลง 29% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ คาดวา่โรงงานน ้าตาล 13 โรงงาน จะยงัคง

ด าเนินการไปจนถึงปี 2564 ทางดา้นกระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ ขณะน้ีรัสเซียมีน ้าตาลในสตอ็ก 3.59 

ลา้นตนั และการส่งออกตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตรวม 239,300 ตนั Sugar.ru แยง้วา่ การตดัสินใจในการก าหนด

ราคาน ้าตาลใหค้งท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าตาลแพงในประเทศ อาจท าใหก้ารลงทุนในอุตสาหกรรมน ้าตาลลดลง

และอาจน าไปสู่การลดลงของผลผลิตในท่ีสุด  

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

30 ธนัวาคม 2563 


