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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               8 เมษายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

  พฤษภาคม 2564 15.14 15.13 15.39 15.13 15.18 +0.04 62,710 
กรกฎาคม 2564 15.05 15.06 15.30 15.04 15.18 +0.13 57,500 
ตุลาคม 2564 15.03 15.02 15.27 15.02 15.19 +0.16 21,793 
มีนาคม 2565 15.26 15.24 15.50 15.24 15.45 +0.19 9,543 
พฤษภาคม 2565 14.62 14.55 14.86 14.55 14.82 +0.20 3,356 
กรกฎาคม 2565 14.16 14.17 14.40 14.17 14.38 +0.22 2,556 
ตุลาคม 2565 13.92 13.92 14.16 13.92 14.14 +0.22 1,325 
มีนาคม 2566 14.01 14.05 14.24 14.04 14.22 +0.21 601 
พฤษภาคม 2566 13.50 13.59 13.72 13.54 13.70 +0.20 276 
กรกฎาคม 2566 13.15 13.21 13.35 13.18 13.35 +0.20 144 
ตุลาคม 2566 12.99 13.04 13.19 13.02 13.19 +0.20 71 
มีนาคม 2567 13.14 N/A N/A N/A 13.34 +0.20  
        159,875 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 164,692 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,042,028 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 423.90 426.00 427.90 421.00 424.70 +0.80 9,972 
สิงหาคม 2564 425.20 427.20 430.00 422.90 428.60 +3.40 7,650 
ตุลาคม 2564 420.80 422.60 424.70 419.20 424.30 +3.50 1,159 
ธนัวาคม 2564 421.40 422.90 425.10 420.00 424.90 +3.50 245 
มีนาคม 2565 421.40 422.90 425.20 420.20 425.00 +3.60 124 
พฤษภาคม  2565 414.80 415.80 418.90 414.70 418.60 +3.80 69 
สิงหาคม 2565 

 

409.40 0.00 413.20 413.20 413.20 +3.80 0 
ตุลาคม 2565 401.60 0.00 405.40 405.40 405.40 +3.80 0 
           19,219 

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 -0.07 ถึง 0.09 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนเล็กนอ้ย อยูท่ี่ระดบัสูงสุด

ในรอบ 2 สัปดาห์  จากความต้องการเอทานอลท่ีมากข้ึนส่งผลดีต่อราคาน ้ าตาล  โดยกระทรวงการคา้ของ

บราซิลรายงานวา่ การส่งออกเอทานอลของบราซิลในเดือนมกราคม - มีนาคม เพิ่มข้ึน 82% จากปีก่อน เป็น 548 

ลา้นลิตร ซ่ึงสูงสุดในรอบ 5 ปี อาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิต

น ้าตาล ทางดา้นราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.17 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.28% ท่ีระดบั 59.60 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 58.82-59.93 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.04 เซนต์ หรือ 0.26% ท่ีระดบั 15.18 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 15.13-15.39 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.13 เซนต์ หรือ 0.86% ท่ีระดบั 
15.18 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 15.04-15.30 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.16-0.22 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 164,692 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 7 เมษายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 
ลดลง 10,960 ล็อต เหลือ 293,527 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 2,004 ล็อต เหลือ 1,042,028 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกล้ปิดตลาดด้วยราคาท่ี เพิ่มข้ึนจากวนัก่อน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.19% 

ท่ีระดบั 424.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 421.00-427.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.80% ท่ีระดบั 

428.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 422.90-430.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 CGB รายงานวา่ สภาพอากาศท่ีหนาวเยน็อาจท าลาย 10% ของพื้นท่ีปลูกบีท 
400,000 แฮกแตของฝร่ังเศส  สถาบนั ITB ตั้งการสูญเสียไวท่ี้ 7-8% แต่เกษตรกรทั้งสองฝ่าย อาจไม่สามารถ
ปลูกบีทใหม่ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมด เน่ืองจากเมล็ดท่ีเคลือบด้วยสารนีโอนิโคตินอยด์ไม่เพียงพอ  
หน่ึงในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ Center Val-de-Loire คาดวา่จะสูญเสียผลผลิตบีท 10 ตนั/แฮก
แต CGB กล่าว 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 ในปี 2564 พื้นท่ีบีทรูทของสหราชอาณาจกัรจะลดลง 10-15% หาก British 
Sugar ไม่กระตุน้การเพาะปลูกต่อไป NFU กล่าวเพิ่มเติมวา่ เกษตรกรผูป้ลูกบีทเปล่ียนไปปลูกเมล็ดพืชน ้ามนั  

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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และขา้วโอ๊ตแทน ยงัคงถกเถียงกนัอยูว่่าโครงการประกนัราคาไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรท่ีสูญเสียเงิน 
34 ลา้นปอนด ์(47 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2563 เกษตรกรจะขาดทุน หากผลผลผลิตต ่ากวา่ 85 ตนั/แฮกแต 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 นกัวิเคราะห์ระบุวา่ ตลาดน ้าตาลมีการขายสูงและมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัข้ึนใน
ไม่ชา้  ในบราซิลความตอ้งการไฮดรัสในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึน นกัวเิคราะห์
เตือนวา่การขนส่งน ้ าตาลจากบราซิลจะไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งถัว่เหลืองในช่วงเวลาเดียวกนั  นอกจากน้ี
ความต้องการน ้ าตาลภายในประเทศอินเดียก าลังเพิ่มข้ึน และในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย และปากีสถาน 
สามารถน าเขา้น ้าตาลไดม้ากข้ึน  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะสนบัสนุนราคาน ้าตาล 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 Shell คาดวา่ยอดขายน ้ามนัเช้ือเพลิงจะลดลงเหลือ 4.5 ลา้นบาร์เรล/ วนั ในไตร
มาสแรก ลดลงจาก 4.8 ลา้นบาร์เรล/วนั ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 รวมทั้งเตือนวา่ ความตอ้งการจะชะลอ
ตวัจากมาตรการป้องกนัระบาดของไวรัส   ขณะท่ี Barchart ตั้งขอ้สังเกตว่า การ Lock down ในบราซิลยงัคง
ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการเช้ือเพลิง และกระตุน้ให้โรงงานต่างๆให้ความส าคญักบัการผลิตน ้ าตาลมากข้ึน  
เม่ือวนัท่ี 6 เมษายนราคาไฮดรัสในประเทศให้ก าไรน้อยกวา่การส่งออกน ้ าตาล 11% และ ต ่ากวา่ราคาน ้ าตาลใน
ประเทศ 12% ตามขอ้มูลของ Agencia Safras 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 จากขอ้มูลของศุลกากรจีน พบวา่ ปริมาณน ้ าเช่ือมท่ีน าเขา้ในเดือนมกราคมของ
จีนลดลงเกือบเป็น 0 รัฐบาลจีนเรียกเก็บภาษีน าเขา้น ้าเช่ือม 30-80% ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
ในขณะเดียวกนันกัวเิคราะห์กล่าววา่ ผูน้  าเขา้น ้าตาลก าลงัรอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 ตวัแทนจ าหน่ายน ้ าตาลในอินเดีย กล่าววา่ การกลบัมาระบาดอีกคร้ังของไวรัส
โคโรนาในอินเดีย ท าให้ราคาน ้ าตาลขายส่งในตลาดภาคเหนือของอินเดียลดลง  ขณะท่ีโควตา้การขายน ้ าตาลใน
เดือนเมษายนท่ีมากถึง 2.2 ลา้นตนั ทางดา้นโรงงานขายน ้ าตาลไดต้ ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่าในรัฐมหาราษฏระและ
รัฐกรณาฏกะ   สหพนัธ์จึงเรียกร้องให้ขยายเวลาขายส าหรับโควตา้เดือนเมษายนไปจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 
พร้อมกบัปรับโควตา้ส าหรับเดือนพฤษภาคมใหน้อ้ยลง 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 รัฐบาลยูเครนออกใบอนุญาตให้น าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 120,000 ตนั เพื่อรักษา
ราคาให้อยูภ่ายใตขี้ดจ ากดัท่ี 24.5 UAH/กก. (0.9 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.)  The economy ministry กล่าววา่สามารถ
ออกใบอนุญาตให้น าเขา้น ้ าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึนอีก 50,000 ตนั และคาดว่าจะยกเลิกภาษีน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว
หากราคายงัคงเพิ่มข้ึน  มีการน าเขา้น ้ าตาลประมาณ 40,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม ภายใตโ้ควต้า
ปลอดภาษีของสหภาพยโุรป 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

9 เมษายน 2564 
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