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 Daily Market Report 

                                                                                                                                            11 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 17.66 17.66 17.69 17.36 17.54 -0.12 96,269 
ตุลาคม 2564 17.73 17.72 17.76 17.47 17.67 -0.06 91,309 
มีนาคม 2565 17.94 17.94 17.97 17.70 17.89 -0.05 20,098 
พฤษภาคม 2565 17.04 17.05 17.08 16.84 17.03 -0.01 9,079 
กรกฎาคม 2565 16.40 16.40 16.50 16.25 16.41 +0.01 5,520 
ตุลาคม 2565 16.06 16.06 16.13 15.94 16.06 0.00 1,544 
มีนาคม 2566 16.19 16.19 16.23 16.06 16.19 0.00 320 
พฤษภาคม 2566 15.45 15.45 15.46 15.30 15.46 +0.01 46 
กรกฎาคม 2566 14.87 0.00 14.90 14.90 14.90 +0.03 7 
ตุลาคม 2566 14.49 14.44 14.53 14.44 14.53 +0.04 8 
มีนาคม 2567 14.51 14.49 14.56 14.49 14.56 +0.05 3 
พฤษภาคม 2567 14.07 14.14 14.21 14.14 14.21 +0.14 1 
        224,204 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 454.70 455.00 455.30 447.00 451.30 -3.40 7,602 
ตุลาคม 2564 462.20 463.10 463.10 455.60 459.80 -2.40 3,999 
ธนัวาคม 2564 469.00 469.40 469.40 463.50 466.60 -2.40 538 
มีนาคม 2565 473.50 473.30 473.50 468.30 471.30 -2.20 158 
พฤษภาคม  2565 466.60 465.70 465.70 461.80 464.60 -2.00 222 
สิงหาคม 2565 

 

459.50 457.90 459.40 455.80 458.20 -1.30 18 
ตุลาคม 2565 451.50 451.00 451.00 450.00 450.00 -1.50 26 
ธนัวาคม 2565 452.70 453.50 453.50 451.20 451.20 -1.50 2 
        12,565 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 228,957 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลอืในตลำดทั้งหมด 1,029,099 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  -0.05 ถึง 0.01 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน โดยราคาน ้ าตาลไดรั้บแรง

กดดนัท าใหล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง หลงัจาก Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึง

หลงัเดือนพฤษภาคม เพิ่มข้ึนเป็น 2.62 ลา้นตนั สูงกวา่ท่ีคาดไวท่ี้ 2.52 ลา้นตนั ราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX 

สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.62 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.62% ท่ีระดบั 70.91 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 69.68-71.24 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.12 เซนต ์หรือ 0.68% ท่ีระดบั 17.54 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.36-17.69 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.05 เซนต์ หรือ 0.28% ท่ีระดบั 17.89 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.70-17.97 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง -0.01 ถึง 0.14 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 228,957 
ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2564 ลดลง 21,994 ล็อต เหลือ 232,717 ล็อต และของน ้ าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 14,253 ล็อต เหลือ 
1,029,099 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดใน

รอบ 2 สัปดาห์คร่ึง โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.75% ท่ีระดบั 451.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 447.00-455.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 2.40 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.52% ท่ีระดบั 459.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 455.60-463.10 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั 

 

 

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 ราคาสปอตของไฮดรัสในปี 2564/2565 จนถึงตอนน้ีไดรั้บการประเมินโดย 

S&P Global ท่ี 3,335 เรียลบราซิล/ลูกบาศกเ์มตร (658 เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มข้ึน 92% เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหน้า ในขณะท่ีราคาสปอตของแอนไฮดรัสได้รับการประเมินท่ีระดับพรีเมียม 14.4% เม่ือเทียบกับ 

ไฮดรัส การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเกิดข้ึนเน่ืองจากการเก็งก าไรน าเขา้ส าหรับเอทานอลของสหรัฐฯยงัคงปิดใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีโรงงานต่างๆก าลงัมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตน ้ าตาล ท่ามกลางการเลิกธุรกิจของ

กิจการท่ีมีขนาดเล็ก  ราคาไฮดรัสในขณะน้ีประเมินวา่เทียบเท่าราคาน ้าตาลทรายดิบท่ี 15.26 เซนต/์ปอนด์ เทียบ

กบั 16.69 เซนต/์ปอนด ์ส าหรับราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ขณะท่ีทางดา้น Williams Brasil รายงานวา่ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ในวนัท่ี 9 มิถุนายน จ านวนเรือรอรับน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 48 ล า จาก 43 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 1.79 ลา้นตนั จาก 1.63 

ลา้นตนั เม่ือสัปดาห์ก่อนหนา้ 

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 โรงงานน ้ าตาลในอินเดียมีความกระตือรือร้นท่ีจะส่งออกน ้ าตาลมากแมว้่า

ราคาโลกจะต ่ากว่าราคาทอ้งถ่ินเล็กน้อยเพื่อลดสต็อกน ้ าตาลในประเทศ หัวหน้าของ ISMA กล่าว  โรงงาน

สามารถส่งออกได้ 0.5-1 ล้านตนั ภายใตใ้บอนุญาตทัว่ไปแบบเปิด โดยประเมินตามหลกัการแล้ว โรงงาน

ตอ้งการส่งออกน ้ าตาลทั้งหมด 3.8 ลา้นตนั เพื่อลดจ านวนสต็อคสุดทา้ยลงเหลือ 5 ลา้นตนั  ดา้นสมาคมการคา้

น ้าตาลของอินเดียทั้งหมด (AISTA) กล่าววา่ มีการลงนามในสัญญาการส่งออกน ้ าตาลโดยไม่ไดรั้บเงินอุดหนุน

จ านวน 200,000 ตนั ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน ตวัเลขการส่งออกน ้าตาลภายใตน้โยบายการอุดหนุนอยูท่ี่ 5.85 ลา้นตนั 

โดยขณะน้ีส่งออกไปแลว้ 4.25 ลา้นตนั  มรสุมอาจท าให้การด าเนินงานชา้ลง ในขณะท่ีการผอ่นคลายมาตรการ

คว  ่าบาตรของอิหร่านโดยสหรัฐฯ อาจท าใหต้ลาดส่งออกของอิหร่านกลบัมาเปิดอีกคร้ัง 

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 การหวา่นเมล็ดบีทเพื่อปลูกใหม่ในรัสเซียขณะน้ีอยูท่ี่ 95.8% ของพื้นท่ีท่ีได้

วางแผนไว ้1.06 ลา้นเฮกแตร์ ในช่วง 2-3 วนัท่ีผ่านมา ตามขอ้มูลจากกระทรวงเกษตรของรัสเซีย  ความล่าช้า

ในครัสโนดาร์ส่งผลใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดยงัไม่ไดห้วา่นบีทใหม่ตามแผนท่ีวางไว ้ในขณะท่ีพืชผลบางส่วนในรัสเซีย

ตอนกลางจะตอ้งถูกหวา่นใหม่เน่ืองจากน ้าคา้งแขง็  อยา่งไรก็ตามรัฐบาลย  ้าวา่อุปทานน ้ าตาลจะเพียงพอส าหรับ

ในปีน้ี และผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 6 ลา้นตนั ในฤดูกาลหนา้ 

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 ผูผ้ลิตน ้ าตาลในรัสเซียตกลงท่ีจะรักษาราคาน ้ าตาลให้อยูร่ะดบัต ่ากวา่ 36 รู

เบิล/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในเดือนมิถุนายน-กนัยายน เน่ืองจากรัฐบาลให้ค  ามัน่ท่ีจะให้เงินอุดหนุน 5 รู

เบิล/กก. (0.07 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับการอุดหนุนน ้ าตาล 600,000 ตนั  อยา่งไรก็ตามแหล่งข่าวแนะน าวา่

บางภูมิภาคยงัไม่ไดแ้จกจ่ายเงินอุดหนุน เน่ืองจากขอ้ก าหนดในการสมคัรบางคร้ังก็ซบัซ้อนมาก  ผูเ้ช่ียวชาญช้ี

วา่สถานการณ์อาจน าไปสู่การขาดแคลน 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

14 มิถุนายน 2564 


