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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               14 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 17.54 17.50 17.50 16.93 17.29 -0.25 83,706 
ตุลาคม 2564 17.67 17.63 17.63 17.08 17.39 -0.28 86,484 
มีนาคม 2565 17.89 17.86 17.86 17.35 17.61 -0.28 27,314 
พฤษภาคม 2565 17.03 17.00 17.01 16.52 16.76 -0.27 6,115 
กรกฎาคม 2565 16.41 16.40 16.40 15.93 16.19 -0.22 2,148 
ตุลาคม 2565 16.06 15.99 16.05 15.63 15.87 -0.19 1,405 
มีนาคม 2566 16.19 16.10 16.10 15.80 15.98 -0.21 418 
พฤษภาคม 2566 15.46 15.39 15.39 15.06 15.22 -0.24 204 
กรกฎาคม 2566 14.90 14.49 14.61 14.49 14.61 -0.29 209 
ตุลาคม 2566 14.53 14.41 14.41 14.14 14.23 -0.30 303 
มีนาคม 2567 14.56 14.42 14.42 14.17 14.27 -0.29 29 
พฤษภาคม 2567 14.21 13.90 13.98 13.90 13.98 -0.23 15 
        208,350 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 451.30 450.00 451.00 440.60 448.50 -2.80 6,477 
ตุลาคม 2564 459.80 458.20 458.90 450.00 456.50 -3.30 3,070 
ธนัวาคม 2564 466.60 465.30 465.90 457.00 461.70 -4.90 652 
มีนาคม 2565 471.30 470.00 470.00 461.80 466.10 -5.20 314 
พฤษภาคม  2565 464.60 463.00 463.20 455.40 459.50 -5.10 177 
สิงหาคม 2565 

 

458.20 456.50 456.50 448.90 453.30 -4.90 177 
ตุลาคม 2565 450.00 443.90 445.50 443.10 445.50 -4.50 41 
ธนัวาคม 2565 451.20 0.00 446.70 446.70 446.70 -4.50 0 
        10,908 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 213,114 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,047,150 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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือนในช่วง  -0.41 

ถึง -0.01 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยราคา

น ้ าตาลปรับตวัลดลงจากความคลายกงัวลเก่ียวกบัภยัแลง้ในบราซิล พร้อมกบัการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึน จากการ

รายงานของ Somar Meteorologia เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วว่าปริมาณน ้ าฝนในภาคกลางของบราซิลอยู่ท่ี 15.2 มม. 

หรือ 160% ของค่าเฉล่ียในอดีต ส่วนทางด้านราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 

2564 ปิดตลาดลดลง 0.03 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.04% ท่ีระดับ 70.88 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจาก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 70.65 -71.78 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.25 เซนต ์หรือ 1.43% ท่ีระดบั 17.29 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.93-17.50 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.28 เซนต์ หรือ 1.57% ท่ีระดบั 17.61 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.35-17.86 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลงทุก
เดือนในช่วง -0.30 ถึง -0.19 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 213,114 ล็อต สัญญาน ้ าตาล
คงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 
17,672 ลอ็ต เหลือ 215,045 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 18,051 ล็อต เป็น 1,047,150 ล็อต  

ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือนเช่นเดียวกนั 

สู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.80 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.62% ท่ีระดบั 448.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 440.60-451.00 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 3.30 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.72% ท่ีระดบั 456.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 450.00-458.90 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 มีการพูดคุยกนัว่าน ้ าตาลของบราซิลอย่างน้อย 500,000 ตนั ในสัญญา

ส่งออกปีหน้า โรงงานท่ีตดัสินใจวา่จะน าไปผลิตเอทานอลแทน หวัหน้า Archer Consulting กล่าว  นอกจากน้ี

ยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ราคาเอทานอลในประเทศบราซิลท าก าไรไดม้ากกวา่ระดบัเฉล่ียท่ีโรงงานขายน ้าตาลล่วงหนา้

เพื่อส่งออกน ้าตาลในปี 2564/2565 ประมาณ 400 จุด 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 Somar Meteorologia ตั้งขอ้สังเกตว่าพื้นท่ีปลูกอ้อยหลายแห่งในบราซิล

ไดรั้บปริมาณน ้ าฝนดี แต่มีเพียงบางพื้นท่ีในรัฐมาตูโกรสซูโดซูล และรัฐปาราณา เท่านั้นท่ีแสดงสัญญาณของ

ความช้ืนในดินต ่า ในเขตจายูของรัฐเซาเปาโลยงัคงได้รับฝนในปริมาณดีซ่ึงสามารถช่วยอ้อยท่ีจะเก็บเก่ียว

ในช่วงคร่ึงหลังได้ อย่างไรก็ตาม Archer Consulting กล่าวว่า รัฐเซาเปาโลยงัได้รับปริมาณน ้ าฝนไม่เพียง

พอท่ีจะชดเชยความแหง้แลง้ท่ีเผชิญอยู ่

ส านักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของบราซิล  (NOAA) กล่าวว่า การไม่

เกิดปรากฎการณ์ลานีญาท าใหมี้โอกาสเกิดฝนตกนอ้ยลงในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ตามการรายงานของ Argentine Sugar Center 

(CAA) พบวา่ อาร์เจนตินาผลิตน ้ าตาล 120,000 ตนั และเอทานอล 25,000 ลบ.ม.  คาดวา่ผลผลิตจะเพียงพอเพื่อ

รองรับต่อความตอ้งการทั้งน ้ าตาลและเอทานอลในปี 2564/2565  ฤดูกาลท่ีแลว้ อาเจนตินาผลิตน ้ าตาลได ้1.75 

ลา้นตนัและเอทานอล 550,000 ลบ.ม.  การบริโภคน ้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 1.42 ลา้นตนั แต่ความตอ้งการเอทานอล

ลดลงเน่ืองจากการระบาดใหญ่  ในขณะเดียวกัน Buenos Aires Cereals Exchange ได้เพิ่มประมาณการผลิต

ขา้วโพดเป็น 48 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2 ลา้นตนั จากการคาดการณ์คร้ังก่อน 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่าผูน้ าเขา้น ้ าตาลปฏิเสธค าขอจากรัฐบาลปากีสถานในการขาย

น ้าตาลทรายขาว 4,000 ตนั ท่ี 98 รูปีปากีสถาน/กก. (0.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เพื่อจ าหน่ายใหก้บัคนยากจน เม่ือ

เทียบกบัราคาตลาดปัจจุบนัท่ี 116 รูปีปากีสถาน/กก.  ( 0.74 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) สมาคมผูน้ าเขา้น ้ าตาลกล่าว

เสริมวา่ การแจง้เตือนของประธานาธิบดีปากีสถานก าลงัจ ากดัการน าเขา้ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัแนะน าว่าควรรวมน ้ าตาลไวใ้นตารางภาษีขายท่ี 3 ในงบประมาณปี 

2021/22 เพื่อให้สามารถเก็บภาษีตามมูลค่าขายปลีกท่ีแทจ้ริงได ้ไม่ใช่อตัราคงท่ีท่ี PKR 60 รูปีปากีสถาน/กก. 

(0.38 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  และแยง้วา่ส่ิงน้ีจะเพิ่มรายไดจ้ากภาษีและช่วยควบคุมราคาน ้าตาลได ้

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ช่วงห่างของราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 

2564 และช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ก าลงัอยู่ในช่วงเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจท าให้กองทุนตอ้งมีช าระ

บญัชีตัว๋ซ้ือบางส่วน ตามขอ้มูลของหัวหน้า Archer Consulting  ตลาดเห็นพอ้งกนัว่าโครงสร้างตลาดช้ีไปท่ี

อุปทานท่ีเพียงพอ  อย่างไรก็ตาม มีการตั้งขอ้สังเกตว่า จะมีการซ้ือน ้ าตาลจากผูใ้ช้ปลายทางท่ี 17.60 เซนต์/

ปอนด ์

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ในรายงานฉบบัล่าสุด ของส านกังานพลงังานระหวา่งประเทศ (IEA) คาดวา่

ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มข้ึน 2.5 ลา้นบาร์เรล/วนั ถึงแมว้า่การกลบัมาสู่ระดบัการบริโภค

ก่อนเกิดโรคระบาดจะเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2565 ก็ตาม ซ่ึงคาดวา่ในปี 2565 จะมีความตอ้งการใชเ้อทานอลสูง 
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กวา่ระดบัก่อนเกิดโรคระบาด 5%  นอกจากน้ี อตัราค่าระวางท่ีพุ่งสูงข้ึนอยา่งมากเน่ืองจากการขาดแคลนตูค้อน

เทนเนอร์และท่าเรือท่ีแออดัในจีน คาดวา่จะแย่ลงไปอีก ตามรายงานของ Bloomberg ขณะท่ีท่าเรือหยานเถียน 

ของจีนปิดบางส่วน เน่ืองจากตอ้งรับมือกบัการระบาดของโควิด-19 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจ าเดือนมิถุนายน USDA ลดการคาดการณ์การผลิตน ้ าตาล

ของเม็กซิโกลง 125,000 ตนั และลดการส่งออกไปยงัตลาดโลกด้วยปริมาณท่ีเท่ากนั  ทางด้าน Zafranet และ 

Conadesuca รายงานวา่ จนถึงวนัท่ี 2 มิถุนายน ประเทศเม็กซิโกผลิตน ้ าตาลได ้5.68 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 5.18 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีเพียง 4 โรงท่ียงัคงเปิดด าเนินการอยู ่ เป้าหมายการผลิตท่ีตั้งไว้

เม่ือเดือนเมษายนอยูท่ี่ 5.86 ลา้นตนั 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจ าเดือนมิถุนายน USDA ได้ปรับลดอุปทานน ้ าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2563/2564 และ 2564/2565 ลงเล็กน้อย 50 ,000 ตนั (45,000 เมตริกตนั)  ด้วยเหตุน้ี อตัราส่วน

สต็อคน ้ าตาลต่อการใชง้านในปี 2573/2564 จึงลดลงเหลือ 14.3%  จาก 14.7% และในปี 2564/2565 ลดลงเหลือ 

11.84% จาก 12.2% ท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นรายงานเดือนพฤษภาคม 

 

 

   ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

15 มิถุนายน 2564 


