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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               3 พฤษภาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 กรกฎาคม 2564 16.98 17.02 17.32 16.69 16.73 -0.25 47,639 
ตุลาคม 2564 16.86 16.90 17.23 16.65 16.68 -0.18 19,446 
มีนาคม 2565 16.81 16.83 17.17 16.69 16.72 -0.09 10,351 
พฤษภาคม 2565 15.89 15.91 16.25 15.88 15.91 +0.02 3,741 
กรกฎาคม 2565 15.39 15.44 15.73 15.40 15.44 +0.05 2,228 
ตุลาคม 2565 15.16 15.23 15.46 15.17 15.20 +0.04 1,394 
มีนาคม 2566 15.21 15.34 15.46 15.20 15.24 +0.03 1,207 
พฤษภาคม 2566 14.38 14.48 14.60 14.47 14.50 +0.12 471 
กรกฎาคม 2566 13.83 13.98 14.02 13.93 13.99 +0.16 263 
ตุลาคม 2566 13.58 13.70 13.76 13.63 13.76 +0.18 185 
มีนาคม 2567 13.65 13.81 13.82 13.74 13.82 +0.17 97 
        87,022 

 

 

ตลำดปิดท ำกำรเน่ืองในวนัแรงงำน (May Day) 

 

   

ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือนในช่วง    

0.02-0.16 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน จากสัญญาณการผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในอินเดีย โดย

สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดียรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 

2564 เพิ่มข้ึน 16% เป็น 29.92 ลา้น จากเดิมท่ี 25.81 ล้านตนั ในปีก่อนหน้าเน่ืองจากผลผลิตและการหีบออ้ย

เพิ่มข้ึน ดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.91 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.43% ท่ีระดบั 64.49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 62.91-64.68 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล 

 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 88,123 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 987,988 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 ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.25 เซนต ์หรือ 1.47% ท่ีระดบั 16.73 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.69-17.32 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.18 เซนต์ หรือ 1.07% ท่ีระดับ 16.68 เซนต ์
หลังจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.65-17.23 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้ ง
เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.09 ถึง 0.18 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 88,123 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 
ลดลง 980 ล็อต เหลือ 432,593 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 12,301 ล็อต เหลือ 987,988 ล็อต  

ส่วนน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนในวนัน้ีตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัแรงงาน (May Day) 

 

 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 น ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม

2564 ส้ินสุดระยะเวลาการ ซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ปรากฎว่ามีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็น

จ านวน 11,351 ล็อต หรือประมาณ 576,631 ตนั โดยมีบริษทัรับมอบน ้ าตาลไดแ้ก่ Louis Dreyfus 10,151 ล็อต 

(515,671 ตนั) และ Honors Comm 1,200 ล็อต (60,960 ตนั) ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ Raizen 5,540 ล็อต (281,432 

ตัน), Viterra 1,822 ล็อต (92,558 ตัน), Sucden 1,429 ล็อต (72,593 ตัน), Tereos  1,378 ล็อต (70,002 ตัน), 

Czarnikow 1,083 ล็อต (55,016 ตนั) และ Man 99 ล็อต (5,029 ตนั)  โดยเป็นน ้ าตาลจากบราซิล 11,252 ล็อต 

(571,601 ตนั) และ นิการากวั 99 ล็อต (5,029 ตนั) 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 การส้ินสุดสัญญาเดือนพฤษภาคมของน ้ าตาล

ตลาดนิวยอร์ค พบว่ามีการส่งมอบน ้ าตาลประมาณ 575,000 ตนั ส่วนใหญ่เป็นน ้ าตาลท่ีส่งออกโดยบราซิล 

แหล่งข่าวกล่าวว่า Louis Dreyfus เป็นผูรั้บน ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุด และ Raizen เป็นผูส่้งมอบรายใหญ่ท่ีสุด 

ปริมาณดงักล่าวเป็น 1 ใน 4 ของการส่งมอบของเดือนพฤษภาคม ซ่ึง Traders ให้เหตุผลว่า เน่ืองจากการเก็บ

เก่ียวท่ีล่าชา้ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าของ Archer Consulting ระบุว่า เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วการซ้ือจาก

กองทุนตามรายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นวา่ การถือตัว๋ซ้ือหายไปกว่า 30,000 ล็อต นอกจากน้ียงักวา่วว่ามี

ก าลงัขายท่ีจ ากดั แต่ช่วงห่างของราคาไม่ไดช้ี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน ้ าตาลจริง ตลาดยอมรับวา่มีความ

เส่ียงในแง่ของอุปทานจากบราซิล แต่การส่งออกท่ีสูงข้ึนจากอินเดียและไทยน่าจะชดเชยได ้

 

4.  ข่าวทีส่้าคัญ 
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ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานในเซาเปาโล ประเทศบราซิลลดลง 0.59% ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน ในขณะ

ท่ีแอนไฮดรัสเพิ่มข้ึน 0.37% ตามขอ้มูลของ Cepea / Esalq  ส่วนราคาไฮดรัสในป๊ัมเพิ่มข้ึน 2.5% ในขณะท่ี

น ้ ามนัเบนซินเพิ่มข้ึน 0.44% ตามข้อมูลของ ANP  ส าหรับภาพรวมในเดือนเมษายน ไฮดรัสราคาเพิ่มข้ึน 

0.72% และน ้ามนัเบนซินราคาเพิ่มข้ึน 0.25% 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 Department of Food and Public Distribution (DFPD) ได้จดัสรรปริมาณ

การส่งออกสูงสุดของอินเดีย (MAEQ) ใหม่เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน โดยเป็นการปรับเปล่ียนตวัเลขระหวา่งการ

ส่งออกและโควต้าขายในประเทศของโรงงาน ส่งผลให้รัฐมหาราษฏระคาดว่าจะส่งออกน ้ าตาลได้เกือบ

คร่ึงหน่ึงของโควตา้การส่งออก 6 ลา้นตนั ท่ีอนุญาต  อยา่งไรก็ตามสมาพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย

กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระยงัคงขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่าท่ีรัฐก าหนด 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม รัฐมหาราษฏระของอินเดียผลิตน ้ าตาลได ้10.58 

ลา้นตนั  ยงัคงมีโรงงานน ้ าตาล 17 แห่ง ท่ีด าเนินการหีบออ้ย ในเขตกลหาปุระ และในเขตปูเน่ คิดเป็น 46% 

ของออ้ยท่ีเขา้หีบ และ 50% ของน ้าตาล ท่ีผลิตในรัฐมหาราษฏระในฤดูกาลน้ี 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 Traders กล่าววา่ ปากีสถานตกลงท่ีจะซ้ือน ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั จาก

การประมูลคร้ังล่าสุดจาก Gemini ท่ีราคา 447 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ในขณะเดียวกนัรัฐปัญจาบมีการสั่งห้ามการท าสัญญาน ้ าตาลล่วงหน้าเกิน 15 วนั  และสั่งให้ตวัแทนจ าหน่าย

รับน ้าตาลท่ีซ้ือมาเพื่อเติมสตอ็คในตลาด 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลชวาตะวนัออก ประเทศอินโดนีเชียตรวจพบน ้ าตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิ 15,000 ตนั และน ้ าตาลทรายขาว 22,000 ตนั ในโกดงั  Traders ก าลงักกัตุนน ้ าตาลเพื่อผลกัดนัราคา 

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกล่าวเสริมวา่ส่ิงน้ีท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนน ้าตาลในตลาด 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดการณ์ว่า ในปี 2564/2565 

สหภาพยโุรปจะผลิตน ้ าตาลได ้15.8 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 14.717 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 และตั้งเป้าความตอ้ง

ไวท่ี้ 16.75 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 16.6 ลา้นตนั ดว้ยเหตุน้ีสหภาพยุโรปคาดวา่จะส่งออกน ้ าตาล 1 ลา้นตนั และ

น าเขา้ 2 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นตงัเลขท่ีสอดคลอ้งกบั 2563/2564 

  

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

5 พฤษภาคม 2564 


