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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                8 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 16.40 16.50 16.54 16.15 16.20 -0.20 38,523 
กรกฎาคม 2564 15.84 15.95 15.97 15.61 15.71 -0.13 24,900 
ตุลาคม 2564 15.68 15.75 15.79 15.46 15.58 -0.10 14,143 
มีนาคม 2565 15.86 15.91 15.97 15.66 15.80 -0.06 5,787 
พฤษภาคม 2565 15.02 15.10 15.10 14.84 15.00 -0.02 3,559 
กรกฎาคม 2565 14.39 14.45 14.45 14.23 14.39 0.00 1,595 
ตุลาคม 2565 14.00 13.91 14.03 

333 

13.86 14.03 +0.03 1,505 
มีนาคม 2566 14.08 14.04 14.14 13.95 14.14 +0.06 1,027 
พฤษภาคม 2566 13.60 13.61 13.71 13.55 13.71 +0.11 687 
กรกฎาคม 2566 13.31 13.37 13.47 13.28 13.47 +0.16 817 
ตุลาคม 2566 13.22 13.30 13.41 13.23 13.41 +0.19 149 
        92,692 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 463.50 465.40 467.00 458.80 460.00 -3.50 2,899  
สิงหาคม 2564 447.80 449.80 450.10 442.60 444.60 -3.20 2,115  
ตุลาคม 2564 437.30 438.90 438.90 432.00 434.60 -2.70 859  
ธนัวาคม 2564 431.40 429.10 431.00 426.80 429.60 -1.80 260  
มีนาคม 2565 429.70 426.80 428.80 426.00 428.30 -1.40 202  
พฤษภาคม  2565 420.10 417.00 418.90 416.70 418.50 -1.60 134  
สิงหาคม 2565 

 

410.50 408.00 410.00 408.00 409.40 -1.10 54  
ตุลาคม 2565 402.00 400.90 402.50 400.90 401.70 -0.30 22  
        6,545  

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 94,014 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,018,394 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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดด้วยราคาท่ีมีทั้ งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน

ในช่วง  -0.09 ถึง 0.11 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน จากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลงกวา่ 1% ซ่ึง

ตดัราคาเอทานอล ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2564 ปิดตลาดลดลง 1.04 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.57% ท่ีระดบั 65.05 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 64.57-67.98 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด
ลดลง 0.20 เซนต ์หรือ 1.22% ท่ีระดบั 16.20 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.15-16.54 เซนต ์และราคา
น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.13 เซนต ์หรือ 0.82% ท่ีระดบั 15.71 
เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.61-15.97 เซนต ์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ มีทั้งไม่
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.10 ถึง 0.19 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 94,014 
ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2564 ลดลง 2,523 ล็อต เหลือ 391,814 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 5,069 ล็อต เป็น 
1,018,394 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน 

โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 3.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.76% ท่ีระดบั 

460.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 458.80-467.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 3.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.71% ท่ีระดบั 444.60 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 442.60-450.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 นกัวเิคราะห์กล่าววา่ โรงงานน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะตอ้งเลือกวา่

จะเร่ิมการผลิตเอทานอลก่อนเพื่อให้ไดร้าคาเอทานอลท่ีสูง หรือรอให้ออ้ยดีข้ึน ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานในเซา

เปาโลเพิ่มข้ึนหน่ึงในสาม ช่วงระหวา่งปลายเดือนมกราคมถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ และคาดการณ์วา่ราคาจะยงัคง

อยูใ่นระดบัสูง  UNICA คาดวา่การเร่ิมตน้การเก็บเก่ียวจะล่าชา้ออกไป ขณะท่ีการผลิตเอทานอลจากขา้วโพดจะ

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 S&P Global Platts ประเมินไฮดรัสดว้ยราคาท่ีต ่ากวา่ 48 จุด ถา้เทียบกบัน ้ าตาล

ทรายดิบในวนัท่ี 4 มีนาคมจากท่ีเคยต ่ากวา่ 432 จุด ยอ้นหลงัเม่ือกลางเดือนมกราคม  Traders กล่าววา่ประมาณ 

5-8% ของ โรงงานในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจปรับส่วนสัดส่วนการผลิตเพื่อสนบัสนุนเอทานอลหาก 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ไฮดรัสให้ผลตอบแทนท่ีมากกวา่น ้ าตาลถึง 100 จุด ยงัมีเวลาอีก 7 สัปดาห์ จนกวา่การเก็บเก่ียวจะเร่ิมข้ึนจริง แต่

โรงงานน ้ าตาลควรจะสามารถผลิตเอทานอลส่วนเกินไดภ้ายในกลางเดือนเมษายนน้ี  นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของ

ราคาเอทานอลอาจถูกจ ากัดโดยมาตรการกักกันใหม่ในเซาเปาโล ขณะท่ี Archer Consulting เตือนว่า การ

เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของ Petrobras อาจจะส่งผลเสียต่อราคาเอทานอล 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 Datagro คาดวา่ในปี 2564/2565 ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเก็บเก่ียวผลิตออ้ย

ได ้586 ลา้นตนั  เพื่อผลิตน ้าตาล 36.7 ลา้นตนั และเอทานอล 29.4 พนัลา้นลิตร  ภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือ

คาดว่าจะมีออ้ยเขา้หีบ 55 ลา้นตนัเพื่อผลิตน ้ าตาล 3.1 ลา้นตนั และเอทานอล 2.4 พนัลา้นลิตร  ส าหรับฤดูกาล

ต่อไปภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 53 ลา้นตนั ส าหรับผลิตน ้าตาล 3.08 ลา้นตนั และเอ

ทานอล 2.212 พนัล้านลิตร  ขณะน้ีบริษทัท่ีปรึกษาคาดว่าผลผลิตขา้วโพดในปี 2563/2564 จะอยู่ท่ีประมาณ 

109.6 ลา้นตนั เทียบกบั 110.1 ลา้นตนั ท่ีประเมินไวก่้อนหนา้น้ี แต่ยงัคงเพิ่มข้ึน 3% ในปีน้ี 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 บริษทั การคา้แห่งปากีสถานได้ออกค าสั่งใหม่ส าหรับซ้ือน ้ าตาลทรายขาว 

50,000 ตนั  ท่ีถูกยกเลิกการประกวดราคาคร้ังก่อนโดยระบุว่าราคาท่ี 540 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และ 580 เหรียญ

สหรัฐฯ/ ตนั นั้นเป็นราคาท่ีสูงเกินไป  แหล่งข่าวแยง้ว่า รัฐบาลอาจตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล แทนท่ีจะปล่อยให้

ภาคเอกชนน าเขา้เพื่อหลีกเล่ียงการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับน ้าตาลท่ีน าเขา้ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ราคาน ้ าตาลขายปลีกในเมืองละฮอร์ของปากีสถานอยูท่ี่ 100 รูปีปากีสถาน/กก. 

(0.64 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีกในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน  สมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่ง

ปากีสถาน (PSMA) โทษพอ่คา้คนกลางท่ีท าให้ราคาน ้าตาลสูง โดยกล่าววา่ราคา หนา้โรงงานนั้นต ่ากวา่ PKR 90 

รูปีปากีสถาน กก. (0.57 เหรียญสหรัฐ / กก.) 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ประธานสมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ไม่เห็นด้วยกบัการ

คาดการณ์การผลิตท่ีตั้ งเป้าผลผลิตอ้อยไวท่ี้ 75 ล้านตนั โดยกล่าวว่า ไม่มีอ้อยส่วนเกินในฤดูกาลน้ี  ความ

ตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากส าหรับน ้าตาลโตนด (gur) ท่ีลกัลอบขนไปอฟักานิสถานเพื่อใชท้  าเหลา้   

 ในขณะเดียวกนัฝ่ายเกษตรไดเ้รียกร้องให้ปลูกออ้ยพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงเพื่อให้แน่ใจวา่จะไดผ้ลผลิตดี

ในฤดูกาลหนา้ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ จีนผลิตน ้ าตาลได ้8.767 ลา้นตนั ลดลงจาก 8.825 ลา้น

ตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ยอดขายน ้ าตาลของโรงงานลดลงเหลือ 3.385 ลา้นตนั จาก 4.017 ลา้นตนัในปีท่ี

แลว้  มณฑลยูนนานมีปริมาณน ้ าฝนน้อยลง 43% ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน- มีนาคมเม่ือเทียบกบัค่าปกติส่งผล

ให้ 63% ของมณฑลจะต้องเผชิญกับภัยแล้ง  ภาคใต้มีฝนตกชุกในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ก าลัง

ประสบปัญหาภยัแลง้ 
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 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 นายกรัฐมนตรีของจีน กล่าวว่า รัฐบาลจะเพิ่มการสนับสนุนเพื่อช่วยให้

อุตสาหกรรมน ้ าตาลของมณฑลกวางสีสามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึน  นอกจากน้ียงักล่าววา่ การเพิ่มผลตอบแทนมี

ความส าคญัระดบัชาติ  มณฑลใช้เงินอุดหนุน 724 ล้านหยวน (111 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับภาคน้ีตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิต 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 Sugar Terminals รายงานก าไรสุทธิ 13.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (10.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 เพิ่มข้ึน 2% จากปีก่อนหน้า การจดัการน ้ าตาล

ทรายดิบ 3.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาดงักล่าวเพิ่มข้ึน 4% และสามารถลดตน้ทุนการด าเนินการได ้ ในขณะเดียวกนั 

ควีนส์แลนด์กล่าววา่ จะจดัสรรเงินจ านวน 1.9 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เพื่อเป็นกองทุน

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งออ้ยเพื่อให้ออ้ยท่ีปลูกในรัฐแมรีโบโร 380,000 ตนั น าไปแปรรูปท่ีโรงงานน ้ าตาล

กลางไอซิส 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 หวัหนา้ของ Archer Consulting คาดการณ์วา่ ราคาน ้าตาลมีแนวโนม้ท่ีจะลดลง

ต ่ากว่า 16 เซนต/์ปอนด์ เน่ืองจากอุปทานท่ีเพียงพอจากบราซิลและอินเดีย รวมถึงเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัจากการ

ระบาดของไวรัส  นอกจากน้ียงัช้ีให้เห็นวา่การลดลงเล็กน้อยของกองทุนในสัปดาห์ท่ีแลว้ท าให้ราคาลดลงถึง 

110 จุด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการลดลงอย่างมาก หากกองทุนลดสถานะตัว๋ซ้ือต่อไป  ทางดา้นอินเดีย 

Traders หวงัวา่สหรัฐฯจะผอ่นคลายมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านซ่ึงจะช่วยให้อิหร่านสามารถสร้างเงินส ารองรูปี

และเร่ิมซ้ือน ้ าตาลของอินเดียได้อีกคร้ัง  อย่างไรก็ตามในขณะน้ีผู ้ส่งออกก าลังมองหาตลาดอ่ืน ๆ เช่น 

อินโดนีเซีย  MEIR Commodities India กล่าว 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ในเดือนกุมภาพนัธ์ราคาน ้ าตาลดิบเฉล่ียอยูท่ี่ 16.20 เซนต/์ปอนด ์ซ่ึงแทบจะไม่

เปล่ียนแปลงจากเดือนมกราคม  ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาว ISO เฉล่ียท่ี 460.41 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

438.74 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนมกราคม  โดยน ้ าตาลทรายขาวพรีเม่ียมเฉล่ียอยูท่ี่ 103.66 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั

เทียบกบั 103.15 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนมกราคม 

 

    

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

9 มีนาคม 2564 


