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9 เมษายน  2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2563 10.37 10.42 10.60 10.27 10.43 +0.06 61,125 
กรกฎาคม 2563 10.39 10.48 10.64 10.33 10.49 +0.10 67,597 
ตุลาคม 2563 10.64 10.73 10.88 10.59 10.76 +0.12 33,573 
มีนาคม 2564 11.33 11.48 11.56 11.28 11.46 +0.13 20,999 
พฤษภาคม 2564 11.32 11.36 11.55 11.30 11.51 +0.19 7,167 
กรกฎาคม 2564 11.37 11.45 11.63 11.37 11.63 +0.26 7,915 
ตุลาคม 2564 11.62 11.69 11.91 11.68 11.90 +0.28 3,290 
มีนาคม 2565 12.17 12.25 12.45 12.24 12.44 +0.27 1,048 
พฤษภาคม 2565 12.19 12.27 12.47 12.27 12.46 +0.27 631 
กรกฎาคม 2565 12.23 12.29 12.50 12.29 12.49 +0.26 91 
ตุลาคม 2565 12.46 12.56 12.56 12.54 12.74 +0.28 37 
มีนาคม 2566 12.88    13.16 +0.28 5 
        203,478 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2563 339.40 343.90 353.00 338.40 348.50 +9.10 9,698 
สิงหาคม 2563 328.90 330.90 334.50 327.20 331.30 +2.40 8,070 
ตุลาคม 2563 320.20 323.50 323.60 317.20 321.50 +1.30 3,182 
ธนัวาคม 2563 322.70 324.70 325.50 319.50 324.10 +1.40 1,188 
มีนาคม 2564 324.80 326.40 327.50 322.30 326.80 +2.00 615 
พฤษภาคม 2564 330.40 332.60 333.40 328.90 333.40 +3.00 262 
สิงหาคม 2564 336.20 336.40 340.10 335.80 340.10 +3.90 182 
ตุลาคม 2564 339.50 340.20 344.80 340.00 344.80 +5.30 201 

        23,398 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 222,237 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,018,174 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง 0.04-0.15 

เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน ดชันีดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์   ท า

ใหเ้กิดแรงซ้ือคืน (short-covering) ในตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ แต่อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลยงัคงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั

จากความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการน ้าตาลท่ีลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ขณะท่ี 

Commerzbank ไดป้รับลดราคาน ้าตาลไตรมาสท่ี 4/2563 เหลือ 12 เซนต/์ปอนด ์จาก 15 เซนต/์ปอนด ์ท่ีคาดการณ์

ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ โดยอา้งถึงราคาน ้ามนัดิบ และเงินเรียลบราซิล/ เหรียญสหรัฐฯ   ท่ีลดลง โดยราคา

น ้ามนัดิบตลาด NYMEX สญัญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 2.33 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 9.29%  ท่ี

ระดบั 22.76 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  หลงัจากเคล่ือนตวัในช่วง 22.57-28.36 เหรียญสหรัฐฯ  

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.06 เซนต ์หรือ 0.58% ท่ีระดบั 10.43 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.27-10.60 เซนต ์และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.10 เซนต ์หรือ 0.96% ท่ีระดบั 

10.49 เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.33-10.64 เซนต ์ และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึนทุก

เดือนในช่วง  0.12-0.28 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 222,237 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือ

ในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 8 เมษายน 2563 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลง 11,802  

ล็อต เหลือ 257,134 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 955  ล็อต เหลือ 1,018,174 ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน โดยราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 9.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.68% ท่ีระดบั 

348.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 338.40-353.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.73% ท่ีระดบั 

331.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 327.20-334.50  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 วนัท่ี 9 เมษายน 2563  กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็ก รายงานวา่ ในปี 2562/2563 สาธารณรัฐ

เช็กผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 509,057 ตนั ลดลงจาก 515,000 ตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนธนัวาคม และ

ลดลง 11.1% จาก 572,798 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 3,501,228 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 3,494,896 ตนั 

ในปีก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.91% ลดลงจาก 18.13% ในปีก่อน  ฤดูการผลิตเร่ิมข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 

กนัยายน 2562 (ชา้กวา่ปีก่อน 2 วนั)  และส้ินสุดฤดูการผลิตเม่ือ 18 มกราคม (ชา้กวา่ปีก่อน 20 วนั) ระยะเวลา

การผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 106.3 วนั จาก 115.3 วนั  โดยคาดวา่บ้ีทจ านวน 188,477 ตนั น าไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น 

 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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นอกเหนือจากน ้าตาล (เช่น การผลิตเอทานอล)  ลดลงจาก 311,225 ตนั ในปีก่อน พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน  

3,092 แฮคแต ลดลงจาก  5,952  แฮคแต ในปีก่อน และ  8,162 แฮคแต ในปี 2560/2561   พื้นท่ีปลูกบ้ีทเฉล่ียอยู ่

ท่ี 57,538 แฮคแต ลดลง 4%  จาก  60,199 แฮคแต ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  60.85 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจาก 58.06 ตนั/แฮคแต  ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 68.44 ตนั/แฮคแต ผลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 10.29 

ตนั/แฮคแต จาก 10.52 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน เป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี2553/2554   ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวท่ี

อยูท่ี่ 8.85 ตนั/แฮคแต จาก  9.52 แฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี 9 เมษายน 2563  นาย Praful Vithalani ประธานสมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดียไดใ้ห้

สัมภาษณ์กบัรอยเตอร์วา่ ในฤดูการผลิตปัจจุบนั ซ่ึงเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 อินเดียไดต้กลงท าสัญญา

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 3.75 ลา้นตนั และไดส่้งมอบไปแลว้ 2.86 ลา้นตนั  โดยส่งออกไปยงั  อิหร่าน  โซมาเลีย  

มาเลเซีย และศรีลงักา และมีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกในฤดูการผลิตน้ีระหวา่ง 4.3-4.5 ลา้นตนั  โดยอินเดียถูก 

lockdown 21 วนั เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท  าใหเ้กิดปัญหาการขาด

แคลนแรงงาน  ซ่ึงท าใหก้ารท างานท่ีท่าเรือ และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ล่าชา้  ซ่ึงผูค้า้มีความยากล าบากในการ

ขนส่งสินคา้และการด าเนินการทางดา้นเอกสาร แต่สถานการณ์เร่ิมดีข้ึนหลงัจากท่ีรัฐบาลมีออกมาตราการผอ่น

ปรน 

วนัท่ี 9 เมษายน 2563  มีรายงานวา่ ในปี 2563 อินโดนีเซีย ยงัไม่มีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจาก

อินเดีย แมว้า่จะเสียภาษีน าเขา้เพียง 5% เช่นเดียวกบัประเทศไทย และออสเตรเลีย ทั้งน้ีโรงงานน ้าตาลของ

อินโดนีเซียไดน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบส่วนใหญ่จากไทย โดยรัฐบาลอนุญาตให้โรงงานน ้าตาลสามารถน าเขา้

น ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.44 ลา้นตนัในเดือนมกราคม - มิถุนายน น ้าตาลน้ีจะถูกแปรรูปเป็นน ้าตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิ ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อน่ึงนาย Musdhalifah Machmud รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกิจการประสานงานเศรษฐกิจ กล่าวกบั

ส านกัข่าวรอยเตอร์ วา่รัฐบาลอินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 150,000 ตนั โดย

ไดแ้ต่งตั้งบริษทัของรัฐ Bulog, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) และ Perusahaan Perdagangan ใหน้ าเขา้

น ้าตาล 50,000 ตนัในแต่ละคร้ัง  ซ่ึงโดยปกติแลว้อินโดนีเซียตอ้งการน ้าตาลทรายขาว 220,000 ตนั/เดือน ทั้งน้ี

รัฐบาลไดใ้หค้  ามัน่ท่ีจะผอ่นคลายกฎเกณฑก์ารน าเขา้อาหารบางชนิดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่ประเทศมีอาหารเพียงพอ และรัฐบาลคาดวา่การส่งมอบน ้าตาลจะมาถึงก่อนส้ินเดือนมิถุนายน

เม่ือฤดูการหีบออ้ยจะเร่ิมข้ึน ขณะท่ีมีข่าววา่ RNI วางแผนท่ีจะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลในสัปดาห์หนา้  

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

10 เมษายน 2563 


