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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                9 เมษายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.18 15.26 15.72 15.22 15.46 +0.28 88,847 
กรกฎาคม 2564 15.18 15.26 15.64 15.21 15.41 +0.23 80,123 
ตุลาคม 2564 15.19 15.22 15.59 15.21 15.35 +0.16 29,526 
มีนาคม 2565 15.45 15.50 15.78 15.46 15.59 +0.14 14,728 
พฤษภาคม 2565 14.82 14.85 15.07 14.83 14.91 +0.09 5,907 
กรกฎาคม 2565 14.38 14.37 14.55 14.36 14.41 +0.03 4,296 
ตุลาคม 2565 14.14 14.17 14.26 14.06 14.13 -0.01 2,047 
มีนาคม 2566 14.22 14.23 14.31 14.13 14.19 -0.03 1,108 
พฤษภาคม 2566 13.70 13.71 13.76 13.57 13.64 -0.06 624 
กรกฎาคม 2566 13.35 13.33 13.39 13.19 13.26 -0.09 305 
ตุลาคม 2566 13.19 13.25 13.25 13.01 13.06 -0.13 142 
มีนาคม 2567 13.34 13.14 13.16 13.12 13.13 -0.21 34 
        227,687 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 424.70 425.60 429.90 421.20 422.50 -2.20 7,497 
สิงหาคม 2564 428.60 430.00 436.70 428.30 432.90 +4.30 8,865 
ตุลาคม 2564 424.30 425.00 432.00 424.30 427.60 +3.30 1,148 
ธนัวาคม 2564 424.90 425.80 431.50 425.40 427.50 +2.60 258 
มีนาคม 2565 425.00 425.60 431.00 425.60 427.40 +2.40 112 
พฤษภาคม  2565 418.60 420.90 423.00 419.60 420.20 +1.60 46 
สิงหาคม 2565 

 

413.20 415.00 415.20 414.70 414.70 +1.50 93 
ตุลาคม 2565 405.40 407.10 407.40 407.10 407.40 +2.00 81 
          18,100 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 233,363 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,043,400 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  -0.02 ถึง 0.08 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดย

ไดรั้บแรง จากความตอ้งการเอทานอลท่ีมากข้ึนส่งผลดีต่อราคาน ้ าตาล  หลงัจากกระทรวงการคา้ของบราซิล

รายงานว่า การส่งออกเอทานอลของบราซิลในเดือนมกราคม - มีนาคม สูงสุดในรอบ 5 ปี อาจกระตุ้นให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX 

สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.28 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.47% ท่ีระดบั 59.32 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 59.10-59.95 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.28 เซนต์ หรือ 1.84% ท่ีระดบั 15.46 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 15.22-15.72 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.23 เซนต์ หรือ 1.52% ท่ีระดบั 
15.41 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 15.21-15.64 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.21 ถึง 0.16 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 233,363 
ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 7 เมษายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2564 ลดลง 14,837 ล็อต เหลือ 278,690 ล็อต และของน ้ าตาลทั้ งตลาดเพิ่มข้ึน 1,372 ล็อต เป็น 
1,043,400 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน 

ยกเวน้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.52% ท่ีระดบั 

422.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 421.20-429.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.00% ท่ีระดับ 

432.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 428.30-436.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ส้ินเดือนมีนาคม จีนผลิตน ้ าตาลได้ 10.12 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 9.8 ล้านตนั
ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ยอดขายน ้ าตาลของ โรงงานรวมลดลงจาก 4.77 ลา้นตนั เหลือ 4.18 ลา้นตนั ตาม
ขอ้มูลของสมาคมน ้าตาลประเทศจีน พื้นท่ีปลูกบีทปี 2564/2565 จะลดลง ในเขตมองโกเลียใน 30% เขตปกครอง
พิเศษซินเจียง 20%  และ มณฑลเฮยหลงเจียงจะลดลง 50%  เน่ืองจากการปลูกขา้วโพดให้ผลตอบแทนเป็นสอง
เท่าของบีท ในขณะท่ีพืชผลอ่ืน เช่น มนัฝร่ังไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูง  สมาคมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย
เกษตรกรผูป้ลูกบีทมากข้ึน 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 9 เมษายน 2564 Czarnikow ลดการคาดการณ์การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จาก
เดิมท่ี 31.5 ลา้นตนั เหลือ 30.0-30.5 ลา้นตนั เน่ืองจากคาดวา่จะมีการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลสูงข้ึน ซ่ึงเทียบเท่า
กบัน ้ าตาล 1.2 ลา้นตนั  ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีอุตสาหกรรมคาดการณ์ไวท่ี้ 2 ลา้นตนั เน่ืองจากการใชน้ ้ าออ้ยเป็นวตัถุดิบท า
ก าไรไดน้้อยกวา่เม่ือเทียบกบัโมลาส ในรัฐมหาราษฏระโรงงานน ้ าตาลผลิตน ้ าตาลได ้10.25 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 7 
เมษายน โดยโรงงาน 111 โรงงาน จากทั้งหมด 180 โรงงาน ปิดหีบแลว้ 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2564 เกษตรกรเตือนวา่ในบางพื้นท่ีของเซาเปาโล ประเทศบราซิล จะสูญเสียผลผลิต 
10-15% ส าหรับออ้ยท่ีจะเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูกาล  การสูญเสียจะสูงข้ึนหากสภาพอากาศยงัคงแห้งแลง้ต่อไป 
ซ่ึงปัจจุบนัคาดการณ์ไวส้ าหรับไตรมาสท่ี 2 ผลผลิตต่อแฮกแตท่ีลดลงจะชดเชยปริมาณน ้ าตาลในออ้ยท่ีสูงข้ึน
เกษตรกรกล่าว  อยา่งไรก็ตามออ้ยท่ีจะเก็บเก่ียวเม่ือส้ินสุดฤดูกาลยงัคงสามารถโตไดห้ากฝนตก 

ในภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล การเก็บเก่ียวลดลง มีการหีบออ้ย 51.5 ลา้นตนั ซ่ึงลดลง 
0.7% ผลิตน ้ าตาลได ้2.95 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 5% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามขอ้งมูลของสมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล เอ
ทานอล และพลงังานชีวภาพ (NovaBio) 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม บราซิลส่งออกเอทานอล 548 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 
83% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และสูงสุดในรอบ 5 ปี ตามขอ้มูลของ Barchart  ในทางกลบักนั ขอ้มูลจากWilliams 
Brasil พบว่า ปริมาณเรือท่ีรอรับน ้ าตาลท่ีท่าเรือของบราซิลลดลงจาก 30 ล า เหลือ 26 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 1.02 
ลา้นตนั ลดลงเหลือ  881,000 ตนั ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 7 เมษายน ข่าวดงักล่าวเม่ือบวกกบัค่าเงินเรียลบรา
ซิลท่ีแข็งข้ึนท าให้ราคาน ้ าตาลสูงข้ึน โดยคาดวา่อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนในการผลิตของโรงงาน  ทางดา้น
นกัวเิคราะห์กล่าววา่ สภาพอากาศในยโุรปก าลงัย  ่าแย ่และมีข่าววา่ยเูครนตอ้งการน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึน 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2564  รัฐบาลรัสเซียไดจ้ดัสรรเงินช่วยเหลือจ านวน 9 พนัลา้นรูเบิล (117 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) ส าหรับทั้งผูผ้ลิตน ้ าตาลและน ้ ามนัพืช  ซ่ึงรัฐบาลจะชดเชยให้ผูผ้ลิตน ้ าตาล 600,000 ตนั จากการขาย
น ้ าตาลในอตัรา 5 รูเบิล / กก. (0.065 เหรียญสหรัฐ / กก.) ระหวา่งเดือนเมษายน-ตุลาคม ตามท่ีกระทรวงเกษตร
เสนอในร่างพระราชกฤษฎีกา  ค  านวณความต้องการน ้ าตาลทั้ งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวท่ี 960,000 ตนั ซ่ึง
น ้าตาล 600,000 ตนั จะขายในตลาดคา้ปลีก   ดงันั้นจึงจดัสรรเงิน 3 พนัลา้นรูเบิลเพื่อคืนให้กบัผูผ้ลิตน ้ าตาล และ
ส่วนท่ีเหลือจะมอบให้กับผู ้ผลิตน ้ ามันพืช ด้าน Soyuzrossahar ยินดีกับข่าวน้ีโดยบอกว่าจะช่วยให้ผู ้ผลิต
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บผลิตท่ีก าลงัจะมาถึง  อย่างไรก็ตาม Sugar.Ru ประเมินว่าเงินจ านวนน้ียงัไม่เพียง
พอท่ีจะครอบคลุมการชดเชยผลผลิตทั้งหมด 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2564  สมาคมผูป้ระกอบการขนมรัสเซียเรียกร้องให้มีการห้ามส่งออกน ้ าตาล 
เน่ืองจากการขาดแคลนในปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามการส่งออกน ้ าตาลทางรถไฟยงัคงมีปริมาณไม่มาก โดยมีการ
ส่งออกเพียง 6,700 ตนัในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ซ่ึงน ้าตาลส่วนใหญ่จะถูกส่งไปท่ีคาซคัสถาน 
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 วนัท่ี 9 เมษายน 2564  รัสเซียน าเขา้น ้ าตาล 3,200 ตนั จากเบลารุสทางรถไฟเม่ือสัปดาห์แรกของ
เดือนเมษายน ซ่ึงสอดคล้องกับเดือนก่อนหน้าตามรายงานของ Sugar.Ru  นักลงทุนคาดว่ารัสเซียจะน าเข้า 
260,000 ตนั จากเบลารุส ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 50,000 ตนั 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

12 เมษายน 2564  


