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 Daily Market Report 

                                                                                                                                            10 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.90 15.95 16.13 15.91 15.96 +0.06 41,500 
กรกฎาคม 2564 15.44 15.48 15.64 15.46 15.53 +0.09 28,353 
ตุลาคม 2564 15.30 15.34 15.49 15.31 15.42 +0.12 14,478 
มีนาคม 2565 15.53 15.53 15.69 15.53 15.66 +0.13 5,035 
พฤษภาคม 2565 14.75 14.78 14.92 14.76 14.89 +0.14 2,746 
กรกฎาคม 2565 14.13 14.16 14.29 14.14 14.27 +0.14 1,508 
ตุลาคม 2565 13.74 13.77 13.90 13.75 13.88 +0.14 779 
มีนาคม 2566 13.83 13.87 13.99 13.87 13.97 +0.14 282 
พฤษภาคม 2566 13.39 13.42 13.53 13.42 13.52 +0.13 156 
กรกฎาคม 2566 13.14 13.18 13.32 13.18 13.28 +0.14 177 
ตุลาคม 2566 13.09 13.20 13.28 13.20 13.25 +0.16 88 
        95,102 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 452.70 454.50 457.00 452.20 452.60 -0.10 3,705  
สิงหาคม 2564 439.20 439.80 443.90 439.00 440.90 +1.70 2,258  
ตุลาคม 2564 428.80 429.60 433.30 428.60 430.90 +2.10 535  
ธนัวาคม 2564 423.50 424.30 428.40 423.80 426.50 +3.00 206  
มีนาคม 2565 422.10 423.00 427.20 422.70 425.90 +3.80 57  
พฤษภาคม  2565 412.50 415.90 417.40 415.90 416.90 +4.40 48  
สิงหาคม 2565 

 

403.00 408.50 409.70 408.00 408.00 +5.00 99  
ตุลาคม 2565 395.30 401.00 401.00 399.50 399.50 +4.20 50  
        6,958 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 98,001 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,031,790 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 และเพิ่มข้ึนจากวนั

ก่อนในช่วง  0.03-0.11 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน จากการแขง็ค่าข้ึนของเงิน

เรียล บราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลใหก้ารส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลลดลง ทางดา้นราคา

น ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.12 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.19% 

ท่ีระดบั 64.44 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 63.13-64.96 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 
0.06 เซนต ์หรือ 0.38% ท่ีระดบั 15.96 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.91-16.13 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.09 เซนต ์หรือ 0.58% ท่ีระดบั 15.53 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.46-15.64 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนทุกเดือน
ในช่วง 0.12-0.16 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 98,001 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือในตลาด 
(Open Interest) วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มข้ึน 819 ล็อต เป็น 
391,566 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 9,610 ล็อต เป็น 1,031,790 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือ 

ยกเวน้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.02% ท่ีระดบั 

452.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 452.20-457.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.39% ท่ีระดบั 

440.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 439.00-443.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    
ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มีนาคม  2564  ดงัน้ี        

รำยกำร 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนกุมภำพันธ์ ยอดสะสม 

ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 
เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 
ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 669 458 +45.92 598,790 579,930 +3.25 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 19 0 + 38,235 26,494 +44.32 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 115 109 +5.04 29,792 32,559 -8.50 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 102.35 85.37 +19.89 145.09 139.14 +4.28 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 28.62 0.00 + 46.19 34.46 + 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

71.38 100.00 - 53.81 65.54 - 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้าตาลประจ าเดือนของสหรัฐฯ ณ 
วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

รำยกำร 
ปี 

 2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 8,503,952 +13.07 +0.67 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 2,832,232 -33.06 -8.28 
การส่งออก (เมตริกตนั) 31,751 0 0 
สัดส่วนน ้าตาลในสตอ็กเพื่อใชใ้นประเทศ 15.1 +14.57 -6.21 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้าตาลประจ าเดือนของเมก็ซิโก ณ 
วนัท่ี 9 มีนาคม  2564  

รำยกำร 
ปี 

 2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 5,900,000 +10.54 -0.84 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 105,000 +26.67 0.00 
การส่งออก (เมตริกตนั) 1,492,000 +18.77 +0.13 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (เมตริกตนั) 926,000 +7.34 -0.96 
 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 UNICA คาดวา่โรงงานน ้ าตาลในบราซิล 50 โรงงาน จะเร่ิมเปิดหีบภายในส้ิน

เดือนน้ี เทียบกบั 87 โรงงาน ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ขอ้มูลของ UNICA แสดงให้เห็นว่าโรงงาน 15 แห่ง

ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์หีบออ้ยไป 669,000 ตนัและผลิตน ้ าตาลได ้

19,000 ตนั และเอทานอล 115 ลา้นลิตร  การผลิตเอทานอลจากขา้วโพดอยูท่ี่ 85.6 ลา้นลิตร จากการสะสมของ

ภูมิภาค ภาคกลาง-ใตผ้ลิตน ้ าตาลได ้38.24 ลา้นตนัและเอทานอล 29.79 พนัลา้นลิตร ส าหรับออ้ย 598.79 ลา้น

ตนั 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 Raizen ยงัคงเป็นผูส่้งออกน ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของบราซิลในปี 2563 ดว้ย

จ านวน 3.61 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 70% จากปีก่อน ส่งออกน ้ าตาล 13% ของประเทศ และสูงเป็นประวติัการณ์

ส าหรับ บริษทั  Copersucar เป็นผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบัสอง 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 รายงานเดือนมีนาคม USDA ลดอุปทานน ้ าตาลของสหรัฐฯในปี 2563/2564 

ลง 199,000 ตนั เหลือ 12.8 ล้านตนั เน่ืองจากการน าเข้าท่ีลดลงเพื่อชดเชยการผลิตท่ีสูงข้ึน  การน าเข้าจาก

เมก็ซิโกลดลง 210,000 ตนั เหลือ 820,000 ตนั น ้าตาลส าหรับการบริโภคในประเทศลดลง 68,000 ตนั เป็น 11  
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ลา้นตนั เน่ืองจากความตอ้งการท่ีลดลง  เป็นผลให้อตัราส่วนสต็อกน ้ าตาลต่อการใช้งานลดลงจาก 16.1 เป็น 

15.1 

 ในเม็กซิโก USDA ไดล้ดการผลิตลง 50,000 ตนั เป็น 5.9 ลา้นตนั และอุปสงคใ์นประเทศลดลงเหลือ 

4.03 ลา้นตนั ขณะท่ีการส่งออกรวมเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 1.492 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชยข์องจีนคาดว่าจะมีการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 60,000 ตนั

มายงัฮ่องกงในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกนักระทรวงเกษตรไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการการผลิตน ้ าตาลใน

รายงานของเดือนน้ี  มีขอ้สังเกตวา่ปริมาณน ้ าฝนท่ีเพิ่มข้ึนช่วยบรรเทาสถานการณ์ภยัแลง้ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ

ประเทศยกเวน้ ยนูนานตะวนัตก  ท าใหส้ภาพอากาศจะเป็นผลดีต่อพืชและตน้ออ้ย 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564รัฐบาลรัสเซียเปิดตวัแพลตฟอร์มใหม่เพื่อตรวจสอบราคาสินคา้จ าเป็นรวมถึง

น ้ าตาลไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยหลีกเล่ียงภาวะเงินเฟ้อดา้นอาหาร  ราคาขายปลีกน ้ าตาลลดลงเหลือ 48.45 รูเบิล/กก. 

(0.65 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) ในเดือนกุมภาพนัธ์ เทียบกบั 49 รูเบิล/กก. (0.66 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในเดือนก่อน 

และ 30.22 รูเบิล/กก. (0.41 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ราคาของบีทเพิ่มสูงข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตบีทของรัสเซียและ

สหภาพยุโรปลดลง และหน่ึงในสามของผูป้ลูกบีทในรัสเซีย ก าลงัลงทุนกบัเคร่ืองจกัรเพื่อท าใหบี้ทรูทแหง้และ

บดละเอียดมากข้ึน  รัสเซียส่งออกบีทรูทบดละเอียด 1.28 ลา้นตนั ในปี 2561 เพิ่มข้ึนจาก 17,100 ตนัในปี 2544 

ท่ามกลางความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนจากจีน 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 รัฐบาลอียิปตไ์ดข้ยายการห้ามน าเขา้น ้ าตาลออกไปอีกสามเดือนเพื่อปกป้อง

ผูผ้ลิตในประเทศ  ราคาน ้าตาลในประเทศทรงตวัท่ีประมาณ 7,500 ปอนดอี์ยปิต/์ตนั(476 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

  

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

11 มีนาคม 2564 


