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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                5 เมษายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 14.71 14.74 14.96 14.69 14.84 +0.13 29,404 
กรกฎาคม 2564 14.72 14.76 14.87 14.69 14.74 +0.02 21,770 
ตุลาคม 2564 14.74 14.75 14.83 14.69 14.70 -0.04 13,159 
มีนาคม 2565 14.96 14.99 15.03 14.90 14.91 -0.05 5,022 
พฤษภาคม 2565 14.27 14.30 14.34 14.23 14.24 -0.03 1,288 
กรกฎาคม 2565 13.77 13.80 13.84 13.74 13.76 -0.01 940 
ตุลาคม 2565 13.51 13.54 13.57 13.47 13.50 -0.01 786 
มีนาคม 2566 13.64 13.68 13.68 13.61 13.62 -0.02 359 
พฤษภาคม 2566 13.25 13.28 13.28 13.20 13.21 -0.04 213 
กรกฎาคม 2566 13.02 13.04 13.04 12.96 12.96 -0.06 151 
ตุลาคม 2566 12.99 13.01 13.01 12.92 12.92 -0.07 68 
มีนาคม 2567 13.24 N/A N/A N/A 13.17 -0.07  
        73,160 

 

 

 

 

ตลำดปิดท ำกำรเน่ืองในวนัอีสเตอร์ (Easter Monday) 

 

   

ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนวนัก่อนในช่วง  0.01-0.04 เซนต ์

และปิดตลาดด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน จากความกงัวลเก่ียวกบัภาวะแห้งแลง้ในบราซิล เน่ืองจากมีการ

คาดการณ์วา่จะมีฝนตกอยา่งนอ้ยในพื้นท่ีปลูกออ้ยของบราซิล ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่ง

มอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.56% ท่ีระดบั 58.65 เหรียญสหรัฐฯ/

บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 57.63-61.50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 73,846 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,067,291 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 ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.13 เซนต์ หรือ 0.88% ท่ีระดบั 14.84 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 14.69-14.96 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.02 เซนต์ หรือ 0.14% ท่ีระดบั 
14.74 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 14.69-14.87 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง -0.07 ถึง -0.01 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 73,846 ล็อต 
สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2564 ลดลง 10,247 ล็อต เหลือ 323,067 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 1,881 ล็อต เป็น 1,067,291 ล็อต  

ส่วนน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัอีสเตอร์ (Easter Monday) 

 

 

 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ณ ส้ินเดือนมีนาคม อินเดียผลิตน ้ าตาลได้ 27.76 ล้านตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 20% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า รัฐอุตตรประเทศผลิตได ้9.37 ลา้นตนั โดยโรงงาน 39 โรงงาน จาก 120 โรงงานไดปิ้ด
หีบไปแลว้ และคาดการณ์วา่ผลผลิตของ รัฐจะลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้เน่ืองจากค่าออ้ยท่ีลดลง สมาคม
โรงงานน ้าตาลของอินเดียกล่าวเพิ่มเติมวา่ มีการท าสัญญาการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 4.5-4.6 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 All India Sugar Traders Association (AISTA) กล่าวว่า โรงงานในรัฐมหา
ราษฏระขอให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนส่ง 1.50 รูปี / กก. (0.02 เหรียญสหรัฐฯ / กก.) เพื่อช่วยให้สามารถ
แข่งขนักบัน ้ าตาลจากรัฐอุตตรประเทศได ้ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ โรงงานในรัฐมหาราษฏระขายน ้ าตาล
ไดเ้พียง 2.17 ลา้นตนั จากโควตา้ 3.2 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มราคาขายขั้น
ต ่า (MSP) ของน ้ าตาล เพื่อช่วยให้โรงงานสามารถช าระหน้ีท่ีคา้งจ่ายค่าออ้ย ซ่ึงมีมูลค่าถึง 230 พนัลา้นรูปี (3.1 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  จากขอ้มูลของรัฐบาลอินเดีย พบวา่คร่ึงหน่ึงของการคา้งช าระค่า
ออ้ยของประเทศนั้นเป็นการคา้งช าระจากโรงงานในรัฐอุตตรประเทศ ขณะเดียวกนั Mawana Sugars กล่าววา่ ได้
ขายธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อท่ีจะช าระค่าออ้ย  ส่วนทางดา้นโรงงานในรัฐมหาราษฏระก าลงัขอให้รัฐบาลอนุญาตให้
แบ่งจ่ายค่าออ้ย ราคายติุธรรมและค่าตอบแทน (FRP) เป็นสามงวด 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรีของปากีสถานคดัคา้นขอ้เสนอท่ีจะน าเขา้น ้ าตาล 500,000 ตนั
จากอินเดีย โดยอา้งวา่เขาจะไม่เปิดการคา้กบัอินเดียอีกจนกว่าจะทบทวนจุดยืนในจมัมูและแคชเมียร์  สมาคม
การคา้น ้ าตาลแห่งอินเดียทั้งหมด (AISTA) กล่าวว่า ตน้ทุนการน าเขา้จากอินเดียจะถูกกว่าน ้ าตาลจากประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งขนส่งทางทะเลถึง 25 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคมบราซิลส่งออกน ้ าตาล 1.975 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 39% เม่ือเทียบ
กบัปีท่ีแลว้  ท าใหก้ารส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมสูงถึง 5.93 ลา้นตนั 

จากข้อมูลวิลเลียมส์บราซิล มองยอ้นกลับไปในปี 2563 มีการขนส่งน ้ าตาล 2.73 ล้านตัน โดยใช ้          
ตูค้อนเทนเนอร์เพิ่มข้ึน 65% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า และเพิ่มข้ึน 9% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 จ านวนเรือท่ีรอรับน ้ าตาลของบราซิลส าหรับสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ลดลงจาก 34 ล า เป็น 30 ล า และ น ้าตาล 1.16 ลา้นตนั ลดลงเหลือ 1.02 ลา้นตนั  หวัหนา้ของ Archer Consulting 
แนะน าวา่ การส่งออกท่ีลดลงท่ีเม่ือรวมกบัลดลงของราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คเม่ือเร็ว ๆ น้ีเป็นสัญญาณของอุป
สงคท่ี์ลดลง 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 นกัลงทุนในตลาดคาดวา่ ราคาน ้ าตาลจะลดลงเน่ืองจากอุปทานท่ีเพียงพอและ
ความตอ้งการท่ีลดลง  Fitch Solutions คาดการณ์น ้ าตาลเกินดุลทัว่โลกท่ี 8.5 ล้านตนั ทั้งในปี 2563/2564 และ 
2564/2565 ทางดา้น Archer Consulting กล่าวเพิ่มเติมวา่ กองทุนไดล้ดความเส่ียงในตลาดน ้าตาลลง 9% ในเดือน
มีนาคม และมีแนวโนม้ท่ีจะขายต่อในช่วงเวลาท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือท่ีจ ากดั 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

7 เมษายน 2564 

 
 


