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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               4 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 17.43 17.43 17.82 17.43 17.71 +0.28 55,461 
ตุลาคม 2564 17.48 17.48 17.86 17.48 17.77 +0.29 36,556 
มีนาคม 2565 17.64 17.64 17.98 17.64 17.90 +0.26 12,573 
พฤษภาคม 2565 16.71 16.73 17.02 16.72 16.94 +0.23 4,622 
กรกฎาคม 2565 16.00 16.03 16.30 16.03 16.24 +0.24 2,854 
ตุลาคม 2565 15.55 15.56 15.85 15.56 15.79 +0.24 2,036 
มีนาคม 2566 15.63 15.70 15.91 15.66 15.88 +0.25 443 
พฤษภาคม 2566 14.92 14.99 15.19 14.99 15.15 +0.23 47 
กรกฎาคม 2566 14.42 14.48 14.66 14.48 14.62 +0.20 44 
ตุลาคม 2566 14.09 14.30 14.32 14.28 14.28 +0.19 14 
มีนาคม 2567 14.14 14.35 14.35 14.29 14.29 +0.15 4 
พฤษภาคม 2567 13.74 N/A 13.89 13.89 13.89 +0.15 N/A 
        114,654 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 459.60 461.70 468.60 460.10 466.50 +6.90 2,843 
ตุลาคม 2564 462.20 463.50 470.60 462.80 469.00 +6.80 887 
ธนัวาคม 2564 464.80 465.90 474.00 465.70 472.40 +7.60 469 
มีนาคม 2565 467.20 469.30 475.80 468.80 474.60 +7.40 189 
พฤษภาคม  2565 457.70 459.90 465.50 459.80 464.50 +6.80 177 
สิงหาคม 2565 

 

449.30 451.40 456.10 451.40 455.30 +6.00 235 
ตุลาคม 2565 440.20 442.20 446.30 442.20 445.50 +5.30 243 
ธนัวาคม 2565 442.00 444.80 447.40 444.80 446.60 +4.60 2 
        5,045 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 120,232 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,028,849 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 และเพิ่มข้ึน จากวนั

ก่อนในช่วง 0.01-0.21 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน จากแรงหนุนของราคา

น ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี 1 เดือน ส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุ้นให้

โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตน ้ าตาล ซ่ึงจะท าให้ปริมาณน ้ าตาลลดลง ราคา

น ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.81 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.18% 

ท่ีระดบั 69.62 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 68.33-69.76 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.28 เซนต์ หรือ 1.61% ท่ีระดบั 17.71 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.43-17.82 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.26 เซนต์ หรือ 1.47% ท่ีระดบั 
17.90 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.64-17.98 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.15-0.25 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 120,232 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี  3 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 
ลดลง 9,497 ล็อต เหลือ 355,170 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 4,918 ล็อต เหลือ 1,028,849 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ี เพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 6.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.50% ท่ี

ระดบั 466.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 460.10-468.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดเพิ่มข้ึน 6.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.47% 

ท่ีระดบั 469.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 462.80-470.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 ผูเ้ช่ียวชาญก าลังแนะน ามาตรการแก้ไขดินและปุ๋ยเฉพาะทาง เพื่อช่วย

เกษตรกรในรัฐเซาเปาโล รัฐมีนสัเชไรส์ และรัฐโกยาส ในบราซิล จดัการกบัปริมาณน ้ าฝนท่ีไม่เพียงพอ  การ

เก็บเก่ียวในภูมิภาคเหล่านั้นล่าช้าเน่ืองจากภยัแลง้และ จนถึงขณะน้ี ผลผลิตออ้ยลดลง 30.8% ตามการรายงาน

ของ UNICA 

 

 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน แหล่งข่าวรายงานวา่ การคาดการณ์ฝนในภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล ท่ีจะตกในช่วงสัปดาห์หน้าท าให้ช่วยคลายกงัวลเก่ียวกบัปัญหาปริมาณน ้ าตาลในอนาคต ทางดา้น 

ISO ไดล้ดการคาดการณ์การขาดดุลส าหรับน ้าตาลปี 2563/2564 จาก 4.8 ลา้นตนั เป็น 3.1 ลา้นตนั ขณะท่ีคาดวา่

การระบาดใหญ่ของโคโรน่าไวรัสจะลดการบริโภคลงเหลือ 172.4 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจาก 173.8 ลา้นตนั ท่ี 

คาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี แต่ยงัคงเพิ่มข้ึน 1.2% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้   ประมาณการส าหรับผลผลิตน ้าตาลในภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล เพิ่มข้ึนจาก 36.5 ลา้นตนั เป็น 38.1 ลา้นตนั 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้พดัเขา้รัฐเกรละ ของอินเดีย เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน ซ่ึง

ล่าช้าไป 2 วนั ปริมาณน ้ าฝนทั้งหมดน่าจะอยูใ่นระดบัปกติถึงสูงกว่าปกติ ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา

อินเดีย (IMD) ระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า 130 แห่ง ทัว่ประเทศอยูท่ี่ 132% ของค่าเฉล่ีย 10 ปี แต่คิดเป็น 87% ของ

แหล่งกกัเก็บในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ คณะกรรมาธิการน ้ากลาง (CWC) กล่าว 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 โรงงานน ้ าตาล Dwarikesh ยินดีกบัการตดัสินใจของรัฐบาลในการก าหนด

นโยบายผลิต E20 เป็นปี 2566 แมว้่าเป้าหมายอาจท าไดย้าก โดยรวมแลว้โรงงานน ้ าตาลควรไดรั้บประโยชน์

จากนโยบายดงักล่าว  ผูเ้ช่ียวชาญของ ICRA ตั้งขอ้สังเกตว่า เอทานอลอาจเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับ

อินเดียในการจดัการกบัน ้ าตาลส่วนเกินท่ีมีประมาณ 5-6 ลา้นตนั/ปี รัฐบาลสามารถปรับนโยบายได้เสมอใน

กรณีท่ีผลผลิตน ้าตาลในทอ้งถ่ินลดลงมากเกินไป 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 มาเลเซียเร่ิมใช้มาตรการ Lockdown เน่ืองจากไวรัสโคโรน่า เม่ือวนัท่ี 1 

มิถุนายน และจ ากดัจ านวนพนกังานในภาคส่วนท่ีจ าเป็นเหลือ 60% ซ่ึงอาจท าให้การส่งออกน ้ าตาลล่าชา้ ตาม

การรายงานของแหล่งข่าว นอกจากน้ี กลุ่ม MSM มาเลเซียจะสามารถเปิดโรงกลัน่ในยะโฮร์ไดอี้กคร้ังในวนัท่ี 4 

มิถุนายน ตามแผนท่ีวางไว ้แต่ก าลงัประสบปัญหาด้านคุณภาพ ในขณะท่ีโรงกลัน่ปีนังก็ประสบปัญหาทาง

เทคนิคเช่นกนั 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 การปลูกบีทในรัสเซียชะลอตวัลงเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน และพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมดอาจลดลงต ่ากว่า 1 ล้านแฮกแตร์ เม่ือพิจารณาถึงการสูญเสียพืชผลบางส่วน ตามขอ้มูลของ Sugar.ru 

นอกจากน้ีคาดว่าสภาพอากาศในนครครัสโนดาร์จะยงัคงหนาวเย็นและเปียกช้ืนเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 2 

สัปดาห์ ซ่ึงจะท าให้การเก็บเก่ียวล่าชา้และเพิ่มความเส่ียงต่อโรค ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกล่าววา่ผลผลิตใน

ปี 2564/2565 จะอยูท่ี่ 5.6-6 ลา้นตนั 
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วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 รัสเซียเปิดโควตาน าเขา้น ้ าตาลปลอดภาษีจ านวน 350,000 ตนั เพื่อควบคุม

ราคาน ้ าตาลภายในประเทศ เน่ืองจากขอ้ตกลงการจ ากดัราคาน ้ าตาลไดห้มดอายุในวนัท่ี 1 มิถุนายน อยา่งไรก็

ตาม ผูเ้ช่ียวชาญของ IKAR ตั้งขอ้สังเกตวา่ การน าเขา้ยงัคงถูกจ ากดัเน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีสูง น ้าตาลท่ีน าเขา้

จะมีราคา 40 รูเบิล/กก. (0.6 เหรียญสหรัฐ/กก.) เทียบกบัราคาก่อนหนา้น้ีท่ี 36 รูเบิล/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐ/กก.) 

นอกจากน้ี สหภาพแรงงานผูผ้ลิตน ้ าตาลยงัให้ค  ามัน่วา่จะควบคุมราคาไวจ้นกวา่จะถึงฤดูเก็บเก่ียวในคร้ังต่อไป 

ขณะเดียวกันผูเ้ช่ียวชาญตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเสนอในการจดัตั้ งกองทุนรักษาเสถียรภาพ 500,000 ตนั อาจมี

ประสิทธิภาพมากกวา่ในการควบคุมราคา 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

7 มิถุนายน 2564 
 


