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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               7 พฤษภาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 17.55 17.55 17.69 17.32 17.49 -0.06 54,869 
ตุลาคม 2564 17.58 17.61 17.70 17.36 17.56 -0.02 30,756 
มีนาคม 2565 17.56 17.54 17.64 17.37 17.56 0.00 10,070 
พฤษภาคม 2565 16.68 16.68 16.77 16.52 16.67 -0.01 2,997 
กรกฎาคม 2565 16.06 16.06 16.15 15.92 16.07 +0.01 1,531 
ตุลาคม 2565 15.75 15.75 15.85 15.60 15.79 +0.04 864 
มีนาคม 2566 15.70 15.70 15.83 15.62 15.77 +0.07 494 
พฤษภาคม 2566 14.80 14.86 14.96 14.84 14.91 +0.11 156 
กรกฎาคม 2566 14.18 14.24 14.32 14.24 14.30 +0.12 92 
ตุลาคม 2566 13.87 13.92 14.00 13.92 13.99 +0.12 28 
มีนาคม 2567 13.88 N/A 14.00 14.00 14.00 +0.12 0 
        101,859 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 462.90 462.40 465.20 458.70 464.70 +1.80 4,175 
ตุลาคม 2564 466.50 466.40 468.20 461.90 467.60 +1.10 1,447 
ธนัวาคม 2564 467.00 467.10 469.00 463.00 467.00 0.00 589 
มีนาคม 2565 466.60 466.50 467.40 463.00 467.20 +0.60 151 
พฤษภาคม  2565 457.00 456.40 459.70 456.40 457.80 +0.80 52 
สิงหาคม 2565 

 

449.20 449.60 450.10 449.60 450.10 +0.90 3 
ตุลาคม 2565 440.10 0.00 441.80 441.80 441.80 +1.70 0 
ธนัวาคม 2565 441.00 0.00 442.30 442.30 442.30 +1.30 0 
        6,417 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 108,578 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,005,152 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 -0.02 ถึง 0.06 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนเล็กน้อย โดยปัจจยัหลกัท่ี

ส่งผลต่ออุปทานน ้ าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง ดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 

2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.19 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.29% ท่ีระดับ 64.90 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจาก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 63.90 -65.24 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.06 เซนต ์หรือ 0.34% ท่ีระดบั 17.49 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.32-17.69 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.02 เซนต์ หรือ 0.11% ท่ีระดบั 17.56 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.36-17.70 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.01 ถึง 0.12 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 108,578 
ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2564 เพิ่มข้ึน 972 ล็อต เป็น 434,029 ล็อต และของน ้ าตาลทั้ งตลาดเพิ่มข้ึน 5,740 ล็อต เป็น 
1,005,152 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน โดยสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.39% ท่ีระดบั 464.70 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั หลังจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 458.70-465.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.24% ท่ีระดบั 467.60 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 461.90-468.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวในตลาดรายงานวา่ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คลดลงเหลือ 17.47 เซนต์/ ปอนด์ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม เน่ืองจากตลาดคาดว่าอาจมีการเทขายได้ใน

เร็วๆน้ี โดยส่วนต่างท่ีลดลงระหวา่งสัญญาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ราคาคาดวา่จะอยูใ่นแนวรับท่ี 17.20 

เซนต์/ปอนด์อย่างไรก็ตามเน่ืองจากผลผลิตในบราซิลลดลง  การคาดการณ์โดยเฉล่ียของ บริษทั 21 แห่ง 

ส าหรับผลผลิตออ้ยปี 2564/2565 ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปัจจุบนัอยูท่ี่ 577.12 ลา้นตนั ลดลง 4.68% เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีแลว้ ขณะเดียวกนั UNICA ตั้งขอ้สังเกตวา่ 90% ของออ้ยในเซาเปาโลจะประสบปัญหาการขาดน ้ า 

ขณะท่ี JOB Economia กล่าววา่ ผลผลิตออ้ยอาจลดลง 7% 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวทีส่้าคัญ 
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วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนดชันีราคาอาหารของ FAO ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม 2557 เน่ืองจากในปีน้ีราคาน ้าตาลสูงข้ึน 60% FAO อา้งถึงความเสียหายของผลผลิตออ้ยและ

บีทในบราซิลและฝร่ังเศสวา่เป็นสาเหตุของราคาน ้าตาลท่ีพุง่สูงข้ึน ดา้น Kraft Heinz และ Mondelez 

International กล่าววา่ ตน้ทุนในการผลิตน ้าตาลท่ีสูงข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อก าไร ขณะท่ี Kellog แสดงความ

คิดเห็นในท านองเดียวกนั แต่ตั้งขอ้สังเกตวา่ ความตอ้งการขนมขบเค้ียวยงัคงอยูใ่นระดบัสูงแมว้า่มาตรการ 

Lockdown โคโรนาไวรัสจะผอ่นคลายลงแลว้ 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 All India Sugar Trade Association รายงานวา่ อินเดียจะสามารถเร่ิมส่งออก

น ้าตาลโดยไม่ตอ้งมีเงินอุดหนุนภายใตใ้บอนุญาตทัว่ไป (OGL) หากราคาตลาดโลกสูงถึง 19 เซนต/์ปอนด ์ซ่ึง

ภยัแลง้ในบราซิลอาจส่งผลใหร้าคาโลกสูงข้ึนต่อไป  โรงงานน ้าตาลในอินเดียส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 4 ลา้นตนั 

โดยมีการลงนามสัญญาส่งออกไปแลว้ 5.4 ลา้นตนั  ในขณะเดียวกนัหวัหนา้รัฐมนตรีในรัฐอุตรประเทศไดส้ั่ง

ใหเ้จา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินประสานงานกบัโรงงานน ้าตาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตออกซิเจน 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เม่ือเดือนเมษายนท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลของอินเดียปรับตวัสูงข้ึนพร้อมกบั

ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนตามฤดูกาล และราคาน่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่อไปอีกระยะ เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ

ราคาตลาดโลกตามการวิเคราะห์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน  เป็นผลใหร้าคาหุ้นของกลุ่มน ้าตาลได้

เพิ่มข้ึนในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมา  และเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระไดช้ าระค่า

ออ้ยไปแลว้ 92% 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลประมาณ 50-60 แห่ง ในรัฐ

มหาราษฏระเตม็ใจท่ีจะผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการรักษาเน่ืองจากมีการเพิ่มจ านวนผูติ้ดเช้ือโคโรนาไวรัส

จ านวนมาก โรงงานบางแห่งตอ้งหยดุผลิตเอทานอลในขณะท่ีหลายโรงงานก าลงัน าเขา้อุปกรณ์จากไตห้วนั 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม มีเพียง 9 โรงงาน ในรัฐท่ียงัด าเนินการหีบออ้ย ขณะท่ีผลผลิตสูงถึง 10.597 ลา้นตนั 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 มณฑลกวางสี ประเทศจีน ปิดหีบออ้ยแลว้ และผลิตน ้าตาลได ้6.288 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึน 287,900 ตนั อยา่งไรก็ยอดขายน ้าตาลในปีน้ีลดลง 554,100 ตนั อยูท่ี่ 2.736 ลา้นตนั ราคาเฉล่ีย 5,297 

หยวน/ตนั (819.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 402 หยวน/ตนั (62.2 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในมณฑลยนูนาน ขอ้มูล 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน มณฑลผลิตน ้าตาลได ้2.085 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 34.19% จากปีก่อน แมว้า่ยอดขายน ้าตาลจะ

ลดลง 4.59% 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 UGC รายงานวา่ รัสเซียน าเขา้น ้าตาลทรายขาวรวม 20,000 ตนั ในเมือง 

Novorossiysk และ Vladivostok การน าเขา้อาจเพื่อทดสอบเครือข่ายการจดัจ าหน่ายและความเป็นไปไดข้องการ

น าเขา้ภายใตโ้ควตา้ 350,000 ตนั ท่ีเพิ่งไดรั้บการอนุมติั Sugar.ru กล่าววา่การหวา่นเมล็ดบีทในพื้นท่ี Krasnodar  
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ยงัคงล่าชา้ไปอีกกวา่ 3 สัปดาห์ และฝนท่ีตกมากข้ึนอาจหมายความวา่พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดอาจลดลงต ่ากวา่ 

191,000 แฮกแต ท่ีวางแผนไว ้

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม ยเูครนน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 26,200 ตนั ใน

ราคาเฉล่ีย 480 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ตามขอ้มูลของศุลกากร  จนถึงขณะน้ีมีการออกใบอนุญาตส าหรับน าเขา้

น ้าตาลทรายดิบไปแลว้ 170,000 ตนั จากโควตา้ทั้งหมด 260,000 ตนั  หวัหนา้โรงงาน Gnidavsky กล่าววา่ 

โรงงานจะเร่ิมละลายน ้าตาลท่ีน าเขา้เป็นน ้าตาลทรายขาวในวนัท่ี 10 พฤษภาคม ซ่ึงจะช่วยใหร้าคาน ้าตาลใน

ประเทศต ่าลง 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานออ้ย STIASRM ในรัฐมอเรโลส ประเทศเม็กซิโกกล่าววา่ 

จนถึงขณะน้ีมีการผลิตน ้าตาลในพื้นท่ี 90,879 ตนั จากออ้ย 641,655 ตนั  ยงัคงตอ้งมีการบดออ้ยอีกประมาณ 

100,000 ตนัและคาดวา่จะส้ินสุดฤดูกาลในวนัท่ี 20-25 พฤษภาคม  เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัปัญหาผลผลิตออ้ยท่ี

ไม่ดีและความล่าชา้ของโรงงานน ้าตาล 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

10 พฤษภาคม 2564 

 


