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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               3 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 16.43 16.50 16.53 16.07 16.14 -0.29 41,513 
กรกฎาคม 2564 15.84 15.89 15.93 15.51 15.62 -0.22 22,502 
ตุลาคม 2564 15.62 15.69 15.71 15.33 15.46 -0.16 12,393 
มีนาคม 2565 15.79 15.84 15.87 15.54 15.66 -0.13 5,436 
พฤษภาคม 2565 14.90 14.96 14.96 14.69 14.82 -0.08 3,153 
กรกฎาคม 2565 14.29 14.28 14.28 14.10 14.23 -0.06 1,784 
ตุลาคม 2565 13.95 13.94 13.94 13.77 13.89 -0.06 1,341 
มีนาคม 2566 14.06 14.02 14.04 13.86 14.00 -0.06 577 
พฤษภาคม 2566 13.58 13.54 13.57 13.42 13.53 -0.05 341 
กรกฎาคม 2566 13.31 13.28 13.32 13.16 13.28 -0.03 367 
ตุลาคม 2566 13.22 13.11 13.24 13.07 13.22 0.00 85 
        89,492 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 465.80 465.00 467.40 457.50 458.00 -7.80 3,658  
สิงหาคม 2564 449.70 447.80 450.90 441.60 443.00 -6.70 1,580  
ตุลาคม 2564 437.50 436.90 438.40 429.90 431.80 -5.70 290  
ธนัวาคม 2564 431.60 429.50 429.50 425.00 426.70 -4.90 151  
มีนาคม 2565 429.00 426.40 426.70 423.20 425.10 -3.90 91  
พฤษภาคม  2565 419.60 414.00 415.90 414.00 415.90 -3.70 33  
สิงหาคม 2565 

 

410.80 0.00 407.40 407.40 407.40 -3.40 0  
ตุลาคม 2565 402.30 399.80 400.50 399.80 400.50 -1.80 1  
        5,804  

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 97,009 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,009,386 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  -0.11 ถึง 0.07 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน จากการการผลิตน ้ าตาลท่ี

เพิ่มข้ึนในอินเดียส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาล โดยสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย รายงานการผลิตน ้าตาลใน

เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 ของอินเดียเพิ่มข้ึน 20% เป็น 23.38 ลา้นตนั และอีกปัจจยัท่ีส่งผลลบต่อ

ราคาน ้ าตาลคือ การอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการ

ส่งออกของผูผ้ลิตน ้ าตาลในบราซิล ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2564 

ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.53 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.56% ท่ีระดบั 61.28 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วง 59.24-61.99 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด
ลดลง 0.29 เซนต ์หรือ 1.77% ท่ีระดบั 16.14 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.07-16.53 เซนต ์และราคา
น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.22 เซนต ์หรือ 1.93% ท่ีระดบั 15.62 
เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.51-15.93 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ มีเพียงเดือน
ตุลาคม 2566 ท่ีไม่เปล่ียนแปลง นอกนั้นปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -0.16 ถึง -0.03 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือ
ขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 97,009 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 
ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 5,379 ล็อต เหลือ 397,064 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาด
ลดลง 2,727 ล็อต เหลือ 1,009,386 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน 

โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 7.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.67% ท่ีระดบั 

458.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 457.50-467.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 6.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.49% ท่ีระดบั 443.00 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 441.60-450.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 จากขอ้มูลของ Cargonave พบวา่ สายการเดินเรือส าหรับการส่งออกถัว่เหลือง

ในเมืองซานโตสมีจ านวนมากถึง 70 ล า และเมืองปารานากวั 50 ล า เพิ่มข้ึนจาก 58 และ 32 ล า ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีท่ีแลว้ ความล่าชา้ในการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองเน่ืองจากฝนตกท าใหก้ารส่งออกในเดือนกุมภาพนัธ์

ลดลง 40% ซ่ึงน่าจะส่งผลใหใ้นเดือนมีนาคมมีการส่งออกถัว่เหลืองมากถึง 15 ลา้นตนั และฝนจะยงัส่งผล

กระทบต่อการขนถ่ายสินคา้ StoneX กล่าววา่ การคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนท่ีสูงกวา่ปกติในอีกสองสัปดาห์ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ขา้งหนา้อาจท าใหส้ถานการณ์เลวร้ายลง ขณะเดียวกนั MEIR Commodities กล่าววา่ การจดัสายเรือและปัญหา

อุปทานในบราซิลส่งผลใหต้ลาดหนัไปใหค้วามสนใจน ้าตาลของอินเดีย การเสนอขายน ้าตาลทรายดิบท่ี 405-

410 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ท าใหน้ ้าตาลของอินเดียสามารถแข่งขนัได ้

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 การเทขายหลงัจากการหมดอายขุองสัญญาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์

คเดือนมีนาคม 2564 ส่วนใหญ่มาจากการขายท าก าไรโดยกองทุน และราคาน่าจะยงัคงมีการเพิ่มข้ึนต่อไปใน

อนาคต Itau BBA ตั้งขอ้สังเกตวา่ การผลิตน ้าตาลในไทย สหภาพยโุรป และรัสเซีย อยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีอุป

สงคเ์พิ่มข้ึน ทางดา้น Czarnikow กล่าววา่ การส่งออกของอินเดียท่ีต ่ากวา่ท่ีคาดไวจ้ะส่งผลกระทบต่อความ

พร้อมของน ้าตาลทรายขาวทัว่โลก ดว้ยเหตุน้ี Itau BBA แยง้วา่โลกตอ้งการน ้ าตาลจากอินเดียซ่ึงน่าจะ

หมายความวา่ราคาจะยงัคงเพิ่มข้ึนและเพียงพอท่ีจะครอบคลุมตน้ทุนการขนส่งน ้าตาลของอินเดีย ใน

ขณะเดียวกนัทางดา้น MEIR Commodities คาดการณ์วา่ราคาจะยงัคงสูงกวา่ 16 เซนต/์ปอนด ์ เน่ืองจากปัญหา

ดา้นการขนส่งและการส่งออกในบราซิล ดชันีน ้าตาลของ S&P GSCI เพิ่มข้ึน 8.8% ในเดือนกุมภาพนัธ์ จากการ

คาดการณ์วา่จะมีอุปทานท่ีสูงข้ึนในปีน้ี 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 All India Sugar Traders Association (AISTA) รายงานวา่ จนถึงขณะน้ีโรงงาน

น ้าตาลในอินเดียท าสัญญาเพื่อส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.3 ลา้นตนั ซ่ึงน ้าตาล 1.6 ลา้นตนั ถูกขนส่งออกจาก

โรงงานแลว้ มีการตั้งเป้าการส่งออกน ้าตาลทั้งหมดในฤดูกาลน้ีไวท่ี้ 4.3 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีสมาคมโรงงาน

น ้าตาลของอินเดีย ISMA คาดการณ์ไวท่ี้ 6 ลา้นตนั ในขณะเดียวกนั Czarnikow คาดวา่การส่งออกจะอยูท่ี่

ประมาณ 4.5 ลา้นตนั  และคาดวา่ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์น่าจะบรรเทาลงในไตรมาสท่ีสอง อินเดีย

จ าเป็นจะตอ้งส่งออกใหม้ากท่ีสุดก่อนท่ีฤดูมรสุมจะเร่ิมในไตรมาสท่ีสาม ขณะท่ี AISTA คาดวา่สถานการณ์จะ

ดีข้ึนในช่วงกลางเดือนเมษายน ส่วนทางดา้น ISMA ตั้งขอ้สังเกตวา่ ในรัฐมหาราษฏระยงัคงมีปัญหาในการ

ขนส่งน ้าตาลจากโรงงานไปยงัท่าเรืออนัเป็นผลมาจากการขาดแคลนรถบรรทุก 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 23.377 ลา้นตนั ในปีการ

ผลิต 2563/2564 ลดลง 20% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ผลผลิตในรัฐมหาราษฏระสูงถึง 8.485 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.07 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีรัฐอุตรประเทศผลิตน ้าตาลได ้7.42 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้

ท่ี 7.686 ลา้นตนั  ในปีน้ีมีโรงงานน ้าตาล 502 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 453 โรงงาน ในปีท่ีแลว้ 

แมว้า่โรงงานน ้าตาล 98 โรงงานจะยติุการเก็บเก่ียวไปแลว้เทียบกบั 70 โรงงาน ในวนัเดียวกนัของปีท่ีแลว้  

โรงงานน ้าตาลอาจตอ้งพยายามเพื่อจดัการกบัหน้ีท่ีคา้งช าระในปีน้ี เน่ืองจากราคาน ้าตาลอยูใ่นระดบัต ่า ขณะท่ีมี

การเรียกร้องให้เพิ่มราคาสนบัสนุนขั้นต ่า (MSP) ของน ้าตาลเป็น 34.5 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) จากเดิม

ท่ี 31 รูปี/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 



www.sugarzone.in.th 

 

4 

 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ฤดูการผลิตในมณฑลกวางสีก าลงัจะส้ินสุดลง และภูมิภาคน้ีผลิตน ้าตาลได ้5.8 

ลา้นตนั ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้เล็กนอ้ย โรงงานน ้าตาลขายน ้าตาลได ้1.92-1.97 ลา้น

ตนั ลดลงประมาณ 500,000 ตนั ซ่ึงสามารถผลกัดนัสินคา้คงเหลือได ้ ในขณะเดียวนกัวิเคราะห์ทอ้งถ่ินกล่าววา่ 

ความตอ้งการใชน้ ้าตาลอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากเป็นช่วงปลายเทศกาลวนัหยดุขณะท่ีราคาน ้าตาลค่อนขา้งคงท่ี 

ในอนาคตการเพิ่มข้ึนของราคาตลาดโลกอาจหนุนราคาน ้ าตาลในประเทศใหสู้งข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการน าเขา้

และความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา Sao Paulo, Goias และ Minas Gerais ไดรั้บฝนไม่เพียงพอ 

ตามรายงานของ Esalq's Tempocampo ทางดา้น Parana และ Mato Grosso do Sul มีฝนตกท่ีดีกวา่ส่งผลให้

ผลผลิตออ้ยของบราซิลน่าจะมีประมาณ 566-617 ลา้นตนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการคาดการณ์ของ Conab ท่ี 606 ลา้น

ตนั 

 บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบได ้1.85 ลา้นตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ เพิ่มข้ึน 43% จากปีท่ีแลว้ 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

4 มีนาคม 2564 

 


