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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               1 กรกฎาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

ตุลาคม 2564 17.89 17.92 18.49 17.73 17.94 +0.05 92,340 
มีนาคม 2565 18.08 18.08 18.60 17.92 18.11 +0.03 36,914 
พฤษภาคม 2565 17.21 17.20 17.63 17.04 17.21 0.00 14,296 
กรกฎาคม 2565 16.49 16.47 16.83 16.28 16.47 -0.02 8,138 
ตุลาคม 2565 16.09 16.04 16.37 15.88 16.06 -0.03 4,408 
มีนาคม 2566 16.25 16.24 16.46 15.99 16.20 -0.05 1,475 
พฤษภาคม 2566 15.52 15.49 15.70 15.22 15.41 -0.11 417 
กรกฎาคม 2566 14.97 14.94 15.05 14.66 14.79 -0.18 235 
ตุลาคม 2566 14.59 14.53 14.53 14.37 14.37 -0.22 108 
มีนาคม 2567 14.64 14.42 14.43 14.41 14.41 -0.23 9 
พฤษภาคม 2567 14.38 N/A 14.12 14.12 14.12 -0.26 N/A 
        158,463 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 447.70 449.90 461.40 445.10 450.70 +3.00 6,466 
ตุลาคม 2564 467.00 469.20 477.70 463.70 469.60 +2.60 5,231 
ธนัวาคม 2564 471.10 473.50 481.40 469.80 474.00 +2.90 1,244 
มีนาคม 2565 472.20 473.70 482.80 470.80 474.50 +2.30 889 
พฤษภาคม  2565 468.20 469.40 477.80 467.50 469.30 +1.10 534 
สิงหาคม 2565 

 

459.70 460.00 467.80 458.20 460.20 +0.50 461 
ตุลาคม 2565 450.80 450.80 457.50 450.10 450.60 -0.20 182 
ธนัวาคม 2565 445.80 447.90 449.20 441.50 445.90 +0.10 15 
        15,022 

 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 160,816 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลอืในตลำดทั้งหมด 897,523 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

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

         บรษิัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 
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น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง -0.22 ถึง 0.03 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4 

เดือน 1 สัปดาห์ โดยมีการซ้ือขายผนัผวนเน่ืองจากตลาดประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลผลิตจาก

สภาวะน ้ าคา้งแข็งในพื้นท่ีปลูกน ้ าตาลบางแห่งในบราซิล ขณะท่ีราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบ

เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.76 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.40% ท่ีระดบั 75.23 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 73.39-76.22 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาด
เพิ่มข้ึม 0.05 เซนต์ หรือ 0.28% ท่ีระดบั 17.94 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.73-18.49 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.03 เซนต์ หรือ 0.17% ท่ีระดบั 
18.11 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.92-18.60 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดลดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ในช่วง -0.26 ถึง -0.02 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 
160,816 ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญา
เดือนตุลาคม 2564 เพิ่มข้ึน 1,466 ล็อต เป็น 437,884 ล็อต และของน ้ าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 5,355 ล็อต เป็น 
897,523 ล็อต  

ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน โดยสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 3.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.67% ท่ีระดบั 450.70 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู ่445.10-461.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือน

ตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.56% ท่ีระดบั 469.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 463.70-477.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 Traders กล่าววา่ Viterra ส่งมอบน ้ าตาลจ านวน 131,000 ตนั ให้กบั Wilmar 

เม่ือเทียบกับสัญญาท่ีหมดอายุในเดือนกรกฎาคมของตลาดนิวยอร์ค น่ีเป็นตัวเลขท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 7 ปี  

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปริมาณของการส่งมอบรวมกบัส่วนต่างของสัญญาเดือนตุลาคมช้ีไปท่ีอุปสงค์ท่ีไม่ดีนัก 

นกัวิเคราะห์กล่าววา่  ราคาน ้ าตาลยงัคงไดรั้บแรงสนบัสนุนจากข่าวน ้ าคา้งแข็งและการปรับลดผลผลิตในภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 การเกิดน ้ าคา้งแข็งท่ีบราซิลรุนแรงผิดปกติส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ยและขา้วโพดทั้งในรัฐเซาเปาโล  พื้นท่ีทางใตข้องรัฐมาตกูรอสโซโดซูล และพื้นท่ีทางตอนเหนือรัฐปารานา 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน ตามรายงานของ Rural Clima และ Somar นอกจากน้ีแหล่งข่าวยงัระบุวา่ในภาคกลางของ 

3.  การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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บราซิลยงัคงไดรั้บผลกระทบจากน ้าคา้งแขง็ รวมถึงรัฐปารานา แมว้า่จะยงัเร็วเกินไปท่ีจะประเมินความเสียหาย 

แต่ Somar คาดวา่โรงงานอาจเร่งการเก็บเก่ียวเพื่อลดการสูญเสียในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าแข็ง ข่าวการ

เกิดน ้ าคา้งแข็งสนบัสนุนราคาน ้ าตาล แต่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจเพิ่มข้ึนอีกเม่ือความเสียหายชดัเจน

ข้ึนใน 1 สัปดาห์หรือมากกวา่นั้น 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 UNICA คาดว่าการเก็บเก่ียวออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะอยู่ท่ี

ประมาณ 540 ลา้นตนั และไม่มีการคาดการณ์วา่จะมีฝน ในขณะเดียวกนั Pecege ลดการคาดการณ์ลงเหลือ 560 

ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตท่ีลดลงและพื้นท่ีปลูกท่ีลดลงเน่ืองจากเกษตรกรเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน และ

บรรดาโรงงานคาดหวงัวา่จะมีอนาคตท่ีดีในปี 2565/2566 ราคาน ้าตาลโลกจะอยูท่ี่ 16-17 เซนต/์ปอนด ์

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 นกัวิเคราะห์ของจีนกล่าววา่ ราคาน ้ าตาลในประเทศของจีนยงัคงเพิ่มสูงข้ึน

ท่ามกลางการน าเข้าท่ีจ  ากัดและอุปสงค์ท่ีดี อย่างไรก็ตามได้ตั้งข้อสังเกตว่า รายการจดัส่งเดือนมิถุนายน-

สิงหาคม บ่งช้ีวา่การน าเขา้จะสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ซ่ึงน่าจะส่งผลกดดนัต่อราคาน ้าตาลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการ

เก็บเก่ียวในคร้ังต่อไป 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 พื้นท่ีออ้ยของรัฐมหาราษฏระน่าจะสูงถึง 1.25 ลา้นเฮกแตร์ ในปี 2564/2565 

โดยคาดว่าจะมีการผลิตอ้อยและน ้ าตาลเป็นมากประวติัการณ์ พื้นท่ีอ้อยเพิ่มข้ึน 500,000 เฮกแตร์ตั้ งแต่ปี 

2553/2554 ในขณะเดียวกนัผูน้ าเกษตรกรก าลงัขอใหก้รรมาธิการออ้ยของรัฐท าใหแ้น่ใจวา่เกษตรกรจะไม่ไดรั้บ

ผลกระทบจากการผลิตเอทานอลท่ีมากข้ึน โดยอธิบายวา่เอทานอลให้ผลก าไรแก่โรงงานมากกว่า แต่ส าหรับ

เกษตรกรนั้นน้อยกว่า เน่ืองจากสัดส่วนน ้ าตาลจะหายไปจากกระบวนการผลิตเอทานอล ส่งผลให้ราคาออ้ย

ลดลงได ้

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวกล่าววา่ มีการพูดคุยกนัวา่กรมวิชาการเกษตรของฟิลิปปินส์ก าลงั

มองหาการจดัสรรน ้าตาล 74,000 ตนั ส าหรับโควตา้ A ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการส่งออกไปยงัสหรัฐฯ และแยง้วา่

ตลาดน ้าตาลในประเทศตอนน้ีมีก าไรมากข้ึน 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรในเมือง Eure-et-Loir ประเทศฝร่ังเศส กล่าววา่ ลูกเห็บท่ีตกหนกั

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน ท าให้พืชผลทั้งขา้วสาลี ขา้วโพด และบีทเสียหาย โดยการสูญเสียผลผลิตอาจสูงถึง 20% 

โดยเฉพาะบีท เน่ืองจากตอ้งปลูกบีทหลงัจากเกิดน ้าคา้งแขง็คร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เขตสหพนัธ์กลางของรัสเซียอาจเผชิญกบัปริมาณน ้ าฝนท่ีลดลงในเดือน

กรกฎาคม พร้อมกบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ตามรายงานของ Phobos Weather Center บางพื้นท่ีอาจมีฝนเพียง 20-30% 

ของปริมาณน ้ าฝนปกติเท่านั้น ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนราคาน ้ าตาลในประเทศได ้ตามขอ้มูลของ Sugar.ru ซ่ึงคาด

วา่ผลผลิตในฤดูกาลหนา้จะอยูท่ี่ 5.6 - 6.0 ลา้นตนั 
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วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ผูผ้ลิตอาหารเรียกร้องให้รัฐบาลยเูครนอนุมติัร่างพระราชบญัญติัท่ีจะยกเลิก

การเก็บภาษี 50% ส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 60,000 ตนั เน่ืองจากราคาสินคา้ในทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน ใน

ขณะเดียวกนัรัฐไดข้ึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มของบีทเป็น 20% ซ่ึงอตัราดงักล่าวลดลงเหลือ 14% เม่ือตน้ปีเพื่อพยายาม

ควบคุมราคาและจ ากดัการหลีกเล่ียงภาษี 

 

 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

2 กรกฎาคม 2564 
 


