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4 พฤษภาคม 2563  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 กรกฎาคม 2563 10.97 10.80 10.90 10.33 10.40 -0.57 78,530 
ตุลาคม 2563 11.20 11.07 11.12 10.57 10.65 -0.55 42,723 
มีนาคม 2564 11.88 11.74 11.78 11.28 11.37 -0.51 25,850 
พฤษภาคม 2564 11.82 11.69 11.72 11.23 11.34 -0.48 11,112 
กรกฎาคม 2564 11.74 11.72 11.72 11.20 11.30 -0.44 71,61 
ตุลาคม 2564 11.89 11.77 11.80 11.36 11.44 -0.45 4,482 
มีนาคม 2565 12.38 12.27 12.30 11.84 11.92 -0.46 2,726 
พฤษภาคม 2565 12.31 12.21 12.25 11.75 11.83 -0.48 1,628 
กรกฎาคม 2565 12.28 12.20 12.23 11.69 11.75 -0.53 757 
ตุลาคม 2565 12.45 12.40 12.40 11.79 11.84 -0.61 1,250 
มีนาคม 2566 12.80 12.55 12.55 12.14 12.17 -0.63 119 
         
        176,338 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 สิงหาคม 2563 351.30 346.80 354.30 340.90 342.10 -9.20 4,793 
ตุลาคม 2563 341.00 337.20 342.90 330.40 331.00 -9.50 3,718 
ธนัวาคม 2563 338.20 334.20 338.70 327.50 328.10 -10.10 1,977 
มีนาคม 2564 338.30 334.50 337.60 327.20 328.20 -10.10 672 
พฤษภาคม 2564 343.50 339.40 342.30 332.80 333.90 -9.60 255 
สิงหาคม 2564 347.50 344.40 344.40 338.20 338.20 -9.30 115 
ตุลาคม 2564 351.20 347.00 347.00 342.50 342.50 -8.70 20 
ธนัวาคม 2564 355.20 352.00 352.50 349.00 349.00 -6.20 61 
        11,611 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 180,213 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 927,444 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนในช่วง -0.05 ถึง       

-0.25 ซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน จากการคาดการณ์วา่จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน 

(Surplus) และเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  โดย  JPMorgan Chase  คาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 จะมี

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน 2.8 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีคาดการณ์วา่จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) เม่ือ

เดือนกุมภาพนัธ์ท่ี 4.8 ลา้นตนั  และยงักล่าววา่ “การลดการผลิตเอทานอล น่าจะผลกัดนัโรงงานทางภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลทั้งหมดเพิ่มการผลิตน ้าตาลใหไ้ดม้ากท่ีสุดท่ามกลางความอ่อนตวัของราคาน ้ามนัอยา่งต่อเน่ือง"  

และเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 1.55%  และอยูเ่หนือระดบัต ่าสุดเป็น

ประวติัการณ์ท่ี 5.7456 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563  ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญา

ส่งมอบเดือนมิถุนายน 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.61 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.08%  ท่ีระดบั 20.39  เหรียญสหรัฐฯ/

บาร์เรล  หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 18.05-21.42 เหรียญสหรัฐฯ     

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาด

ลดลง 0.57  เซนต ์หรือ 5.20% ท่ีระดบั 10.40 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.33-10.90 เซนต ์และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 0.55 เซนต ์ หรือ 4.91% ท่ีระดบั 11.65 

เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.57-11.12 เซนต ์และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -

0.44 ถึง -0.63 เซนต ์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 180,213 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด 

(Open Interest) วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2563 ลดลง 2,042  ล็อต เหลือ 

366,744 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 9,567  ล็อต เป็น  927,444  ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงนจากวนัก่อนเช่นกนั โดยราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 9.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.62% ท่ีระดบั 

342.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 340.90-354.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 9.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.97% ท่ีระดบั 331.50 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 330.40-342.90  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 
 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563   กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  
26 เมษายน 2563  ดงัน้ี 
 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,702,112 2,826,182 -4.39 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.57 12.18 -4.95 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.30 113.47 -1.91 

 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนเมษายนอินเดียผลิตน ้าตาลได ้1.021 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 1.506 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึง

แรกของเดือนเมษายน   และเพิ่มข้ึนจาก 0.996 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ

ผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลผลิตน ้าตาลจ านวน 25.801  ลา้นตนั   ลดลงจาก  32.171 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  112 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลง 27  โรงงานจากเม่ือ 2 สัปดาห์ท่ี

ผา่นมา และเพิ่มข้ึน 90 โรงงาน จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมจ านวนโรงงานท่ีด าเนินการผลิตน ้าตาล

ในปีน้ีอยูท่ี่ 457 โรงงาน ลดลงจาก 527 โรงงานในปีก่อน    

มีโรงงานน ้าตาล 112 แห่งท่ียงัคงเปิดด าเนินการ ณ วนัท่ีรายงานนอ้ยกวา่ 27 โรงงาน เม่ือสองสัปดาห์ท่ี

ผา่นมา และมากวา่ 90 โรงงาน ในเวลาเดียวกนัของฤดูกาลท่ีผา่นมา โดยโรงงานในรัฐ Uttar Pradesh ปิดหีบ

ชะลอตวัลงในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโรงงานในรัฐ  gur / 

khandsari ส่วนใหญ่ปิดหีบก่อนก าหนด 

ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  มีโรงงาน 75 โรงงาน จาก 119 โรงงานยงัคงด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 68 

โรงงานในปีก่อน   และผลิตน ้าตาลได ้11.652 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 11.280 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ผลผลิตรวมมีจ านวน 11.8 ลา้นตนั  

โรงงานเกือบ 75% ปิดตวัในทางตะวนัออกของรัฐ Uttar Pradesh  และส่วนท่ีเหลือคาดวา่จะปิดหีบ

ภายใน 5-8 วนั  และโรงงานประมาณ 30% ทางภาคกลางของรัฐ Uttar Pradesh  และท่ีเหลือส่วนใหญ่คาดวา่จะ

ปิดหีบในอีก 15-20 วนัขา้งหนา้   ขณะท่ี  3 โรงงานตะวนัตกของรัฐ Uttar Pradesh  ไดปิ้ดหีบไป และคาดวา่

โรงงานบางแห่งจะเร่ิมปิดหีบภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม  ในขณะท่ีหลายโรงงานอาจจะด าเนินต่อไปจนถึงส้ิน

เดือนน้ี 

ในรัฐ  Maharashtra มีเพียง 3 โรงงานจาก 146 โรงงานท่ีปิดหีบ เน่ืองจากไม่มีออ้ย และผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 

6.676 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.715 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

4 

รัฐ Karnataka  มีโรงงานทั้งหมด 63 โรงไดส้ิ้นสุดการผลิตในเดือนเมษายน ผลิตน ้าตาลได ้3.382 ลา้น

ตนั ลดลงจาก 4.325 ลา้นตนั  เม่ือปลายเดือนเมษายนปีก่อน มีการผลิตน ้าตาลอีก 105,000 ตนั เม่ือปีท่ีแลว้ใน

ฤดูกาลพิเศษเร่ิมในเดือนกรกฎาคม 

 รัฐ  Gujarat มี 1 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้902,000 ตนั ลดลงจาก 

1.121 ลา้นตนั ในปีก่อนเม่ือโรงงานทั้งหมดปิดหีบ  

รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 15 โรงงาน จาก 24 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการ (เพิ่มข้ึนจาก 8 

โรงงานเม่ือสัปดาห์ก่อน) เน่ืองจากโรงงานบางแห่งท่ีถูกปิดชัว่คราวเน่ืองจาก lockdown-related ไดก้ลบัมา

ด าเนินการต่อ และเพียง  ณ วนัท่ี 30 เมษายน ผลิตน ้าตาลได ้ 541,000 ตนั เทียบกบั 702,000 ตนั ท่ีผลิตไดจ้าก 

32 โรงงานในปีก่อน (ซ่ึงมีเพียง 6 แห่งท่ียงัเปิดด าเนินการจนถึงส้ินเดือนเมษายน) โรงงานบางแห่งอาจ

ด าเนินการในฤดูกาลพิเศษ ในปี 2561/2562 ผลิตน ้าตาล 213,000 ตนั  

ในขณะท่ีรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้าตาลได ้3.257 ลา้นตนั                                         

 

                                                                                                                                                     ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 พฤษภาคม 2563 

 


