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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               10 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 17.73 17.66 17.84 17.58 17.66 -0.07 86,947 
ตุลาคม 2564 17.75 17.74 17.87 17.63 17.73 -0.02 88,749 
มีนาคม 2565 17.92 17.89 18.07 17.81 17.94 +0.02 32,530 
พฤษภาคม 2565 17.02 16.99 17.14 16.92 17.04 +0.02 8,394 
กรกฎาคม 2565 16.32 16.29 16.45 16.22 16.40 +0.08 7,797 
ตุลาคม 2565 15.91 15.91 16.10 15.83 16.06 +0.15 2,935 
มีนาคม 2566 16.00 15.93 16.21 15.93 16.19 +0.19 339 
พฤษภาคม 2566 15.28 15.31 15.45 15.31 15.45 +0.17 39 
กรกฎาคม 2566 14.72 14.86 14.87 14.85 14.87 +0.15 5 
ตุลาคม 2566 14.33 14.48 14.49 14.47 14.49 +0.16 5 
มีนาคม 2567 14.34 0.00 14.51 14.51 14.51 +0.17 1 
พฤษภาคม 2567 13.94 N/A 14.07 14.07 14.07 +0.13 N/A 
        227,740 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 463.30 463.30 463.50 454.30 454.70 -8.60 7,001 
ตุลาคม 2564 468.30 468.80 468.90 461.50 462.20 -6.10 4,714 
ธนัวาคม 2564 471.00 472.30 472.40 467.60 469.00 -2.00 678 
มีนาคม 2565 473.80 475.10 475.20 470.90 473.50 -0.30 303 
พฤษภาคม  2565 465.40 466.90 468.60 463.30 466.60 +1.20 191 
สิงหาคม 2565 

 

457.00 456.30 460.30 455.60 459.50 +2.50 184 
ตุลาคม 2565 447.80 448.60 451.50 447.00 451.50 +3.70 63 
ธนัวาคม 2565 449.20 0.00 452.70 452.70 452.70 +3.50 0 
        13,134 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 237,641 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลอืในตลำดทั้งหมด 1,014,846 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 เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง  -0.07 ถึง 0.15 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน หลงัจาก Unica รายงานวา่

ผลผลิตน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม เพิ่มข้ึนเป็น 2.62 ลา้นตนั สูงกวา่ท่ี

คาดไวท่ี้ 2.52 ลา้นตนั ในขณะเดียวกนัราคาน ้ ามนัดิบท่ีพุ่งสูงข้ึน สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง อาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตน ้ าตาล ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณน ้ าตาลลดลง ราคา

น ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.33 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.47% 

ท่ีระดบั 70.29 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 68.68-70.65 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.07 เซนต ์หรือ 0.39% ท่ีระดบั 17.66 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.58-17.84 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.02 เซนต์ หรือ 0.11% ท่ีระดบั 17.94 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.81-18.07 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึนทุก
เดือนในช่วง 0.02-0.19 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 237,641 ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือ
ในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 41,095 ล็อต 
เหลือ 254,711 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 3,041 ล็อต เหลือ 1,014,846 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดใน

รอบ 2 สัปดาห์ โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 8.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.86% 

ท่ีระดบั 454.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 454.30-463.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 6.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.30% ท่ี

ระดบั 462.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 461.50-468.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 หน่วยรายงานสภาพอากาศหลายแห่งคาดการณ์ปริมาณน ้ าฝนในภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลช่วงสัปดาห์หนา้ พบวา่ปริมาณน ้าฝนในช่วงตน้เดือนมิถุนายนสามารถบรรเทาความแห้งแล้งของ

พืชผลในบางพื้นท่ีของรัฐปารานา, รัฐมาตูโกรสซูโดซูล และรัฐเซาเปาโล Somar กล่าว แต่ในทางกลบักนัฝนท่ี

ตกไม่ทัว่ถึงท าให้สถานการณ์ในบางพื้นท่ีไม่น่าจะดีข้ึน เช่น ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐเซาเปาโล, รัฐตริองักโูล รัฐมิเนโร, รัฐโกยาส และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐมาตู

โกรสซูโดซูล หน่วยงงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศของบราซิล (NOAA) คาดวา่จะมีฝนตกลงมามากข้ึน

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564  

ดงัน้ี 

รำยกำร 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภำคม ยอดสะสม 

ปี 

2564/65 

ปี

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี

2564/65 

ปี 

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั) 43,229 42,425 +1.90 129,646 145,466 -10.88 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 2,623 2,557 +2.59 7,152 8,047 -11.12 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1,987 1,821 +9.16 5,824 6,239 -6.66 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 137.43 133.83 +2.69 128.27 126.69 +1.24 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.34 47.26 - 45.14 45.83 - 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

53.66 52.74 + 54.86 54.17 + 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ท่าเรือ Paranagua และ Antonina มีปริมาณการขนส่งสินค้าสูงเป็น

ประวติัการณ์ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงรวมถึงการส่งออกน ้ าตาลในปริมาณมาก แบบรรจุถุง 342,000 ตนั และ 

แบบเทกอง 551,000 ตนั ในเดือนพฤษภาคม ท่าเรือ Antonina มีการส่งออกน ้ าตาล 89,000 ตนั ตามขอ้มูลของ 

SECEX พบวา่ ในเดือนพฤษภาคมบราซิลส่งออกน ้ าตาลรวม 2.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 51% จากเดือนก่อนหนา้ และ 

เพิ่มข้ึน 5% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงรวมถึงน ้ าตาลทรายดิบ 2.48 ลา้นตนั และน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 215,000 

ตนั 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 นิการากวัเสร็จส้ินฤดูการเก็บเก่ียวและผลิตน ้ าตาลได้ 16.23 ล้านคินตลั

(747,000 เมตริกตนั) ต ่ากวา่เป้าหมาย 17 ลา้นคินตลั (782,000 เมตริกตนั) เน่ืองจากพายุเฮอริเคน และลดลงจาก

ปีท่ีแลว้ 200,000 คินตลั (9,200 เมตริกตนั) คณะกรรมการผูผ้ลิตน ้ าตาลแห่งชาติ (CNPA) คาดวา่จะผลิตน ้ าตาล

ได ้17 ลา้นคินตลั ในปี 2564/2565 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปลูกออ้ย 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 Traders กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลในนิวยอร์คดูเหมือนจะติดอยู่ในช่วง 17.30-

17.80 เซนต์/ปอนด์ โดยราคาได้รับแรงหนุนจากราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงอาจส่งผลต่อสัดส่วนในการผลิต 

รวมถึงการท่ีมีฝนตกในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจช่วยใหผ้ลผลิตต่อไร่ดีข้ึนได ้
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วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 MSM Malaysia กล่าวว่าจะน าเขา้น ้ าตาลเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตาม  

พนัธสัญญาการส่งออก หลงัจากท่ีรัฐบาลสั่งให้หน่วยงาน Prai ปิดท าการเพื่อฆ่าเช้ือจนถึงวนัท่ี 17 มิถุนายน 

S&P Global Platts Analytics คาดการณ์วา่ความตอ้งการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบของมาเลเซียในปี 2564 จะลดลง 

500,000 ตนั เน่ืองจากการน าเขา้ท่ีสูงในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตาม Traders กล่าวว่าการน าเขา้อาจสูงข้ึนหาก

โรงงานยงัคงประสบปัญหา 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 นกัวิเคราะห์ทอ้งถ่ินของจีนกล่าววา่ ราคาน ้ าตาลในประเทศต ่าเกินไปท่ีจะ

ท าใหก้ารน าเขา้มีก าไร หากการเก็งก าไรยงัคงปิดอยูเ่ป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการน าเขา้ อยา่งไรก็ตาม

สตอ็กน ้าตาลในประเทศยงัคงมีอยูจ่  านวนมาก 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ประธานาธิบดีของอินเดีย Shree Renuka ตั้งเป้าการบริโภคน ้ าตาลของ

อินเดียในปี 2563/2564 ไวท่ี้ 25.4 ลา้นตนั ลดลง 1.2 ลา้นตนั และปี 2564/2565 อยู่ท่ี 25.8 ลา้นตนั ลดลง 1.4 

ลา้นตนั จากระดบัของช่วงก่อนการระบาด Crisil Ratings กล่าวว่า ยอดขายน ้ าตาลในประเทศท่ีลดลงของ

โรงงานจะถูกชดเชยดว้ยการส่งออกและการขายเอทานอล อยา่งไรก็ตามโรงงานท่ีไม่มีก าลงัการผลิตเอทานอล

จะไดรั้บผลกระทบในทางลบ 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 รัฐบาลชวาตะวนัออกของอินโดนีเซียก าลงัผลกัดนัให้โรงงานในทอ้งถ่ิน

ไดรั้บการจดัสรรใบอนุญาตน าเขา้ พื้นท่ีน้ีบริโภคน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 324,000 ตนัต่อปี แต่ตอ้งน าน ้ าตาลมา

จากท่ีอ่ืนเพราะโรงงานไม่มีคุณสมบติัท่ีจะได้รับใบอนุญาตน าเขา้ ในขณะเดียวกนักระทรวงเกษตรกล่าวว่า

อินโดนีเซียวางแผนท่ีจะผลิตน ้าตาลทรายขาว 2.3 ลา้นตนัในปี 2565 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ส านักงานก ากบัดูแลกิจการน ้ าตาล (SRA) ได้อนุมติัการน าเขา้ภายใต้

โครงการน าเขา้น ้ าตาล A ผูส่้งออกน ้ าตาลในฟิลิปปินส์ท่ีจะส่งออกน ้ าตาลไปยงัสหรัฐอเมริกาจะไดรั้บอนุญาต

ให้น าเขา้ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อคงสต็อกไวใ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-ตถลาคม ชาวไร่ออ้ยของฟิลิปปินส์

สนบัสนุนการเคล่ือนไหวน้ี แมว้า่ชาวไร่ควรจะไดรั้บก าไรบางส่วนท่ีไดรั้บจากการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ฝร่ังเศสน าเขา้บีทและน ้าตาลออ้ยออร์แกนิก 190,000 ตนั ในปี 2563 คิดเป็น 

7% ของผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียท์ั้งหมดท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาดงักล่าว ในขณะเดียวกนั FranceAgriMer ไดป้รับ

สตอ็กในปี 2563/2564 ขา้วสาลีเป็น 2.7 ลา้นตนั จาก 2.6 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้ และขา้วโพดอ่อน 1.8 ลา้นตนั 

จาก 1.9 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้ 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

11 มิถุนายน 2564 


