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Daily Market Report                                                                                                                                            

16 เมษายน  2563  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2563 10.16 10.22 10.30 10.11 10.16 0.00 42,378 
กรกฎาคม 2563 10.28 10.30 10.45 10.27 10.33 +0.05 67,565 
ตุลาคม 2563 10.52 10.55 10.66 10.51 10.56 +0.04 25,239 
มีนาคม 2564 11.21 11.23 11.33 11.20 11.24 +0.03 11,379 
พฤษภาคม 2564 11.28 11.30 11.37 11.26 11.28 0.00 2,733 
กรกฎาคม 2564 11.38 11.39 11.46 11.32 11.35 -0.03 1,503 
ตุลาคม 2564 11.60 11.63 11.70 11.52 11.55 -0.05 828 
มีนาคม 2565 12.10 12.02 12.15 12.01 12.04 -0.06 184 
พฤษภาคม 2565 12.07 12.00 12.13 12.00 12.03 -0.04 118 
กรกฎาคม 2565 12.05 12.00 12.13 12.00 12.02 -0.03 69 
ตุลาคม 2565 12.23 12.32 12.32 12.18 12.19 -0.04 14 
มีนาคม 2566 12.62 12.69 12.75 12.65 12.65 +0.03 15 
        152,025 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 สิงหาคม 2563 331.70 331.70 338.90 331.60 337.80 +6.10 5,921  
ตุลาคม 2563 321.10 320.60 326.70 320.60 325.40 +4.30 2,393  
ธนัวาคม 2563 322.70 323.30 326.50 323.20 325.20 +2.50 664  
มีนาคม 2564 324.40 325.90 327.80 325.10 326.20 +1.80 175  
พฤษภาคม 2564 331.00 332.10 333.90 331.80 331.80 +0.80 46  
สิงหาคม 2564 337.50 338.50 340.80 337.50 337.50 0.00 30  
ตุลาคม 2564 341.80 345.50 345.70 341.60 341.60 -0.20 15  
        9,244 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 172,558 ลอ็ต จ านวนคงเหลอืในตลาดทั้งหมด 1,028,058 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนั

ก่อนในช่วง  -0.08 ถึง 0.09 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน  

ปัจจยัท่ีช่วยราคาน ้าตาลคือความกงัวลเก่ียวกบัการหยดุชะงกัของอุปทานในอินเดีย  โดย ISMA รายงานวา่

ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - 15 เมษายน 2563 ผลผลิตน ้าตาลในอินเดียลดลงอยา่งมากึง -21% เหลือ 24.78  ลา้น

ตนั และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายขาวเดือนพฤษภาคมท่ีส้ินสุดระยะเวลาลงเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม ท่ี

ผา่นมาไดมี้การส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด 240,000 ตนั แสดงถึงความตอ้งการน ้าตาลทรายขาวท่ีเพิ่มข้ึน ขณะท่ี

ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 0.56 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

2.74%  ท่ีระดบั 19.87 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  หลงัจากเคล่ือนตวัในช่วง 19.42-20.53 เหรียญสหรัฐฯ     

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดไม่

เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 10.16 เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.11-10.30 เซนต ์ และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์ หรือ 0.49% ท่ีระดบั 10.33 เซนต ์

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.27-10.45 เซนต ์และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน 

และลดลงในช่วง  -0.06 ถึง 0.05 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 172,558 ล็อต สัญญาน ้าตาล

คงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 15 เมษายน 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลง 

33,665  ล็อต เหลือ 179,948 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 12,353   ล็อต เหลือ 1,028,058  ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และเพิม่ข้ึน

จากวนัก่อน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 6.10 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.84% ท่ีระดบั 337.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 331.60-338.90 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.30 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.34% ท่ีระดบั 325.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 320.60-326.70  เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั 

 

 วนัท่ี 16 เมษายน  2563   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของ

เดือนเมษายนอินเดียผลิตน ้าตาลได ้1.506 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 1.692 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึง

หลงัของเดือนมีนาคม  และเพิ่มข้ึนจาก 1.493 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ

ผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 24.780  ลา้นตนั   ลดลงจาก  31.175 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  139 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลง 47 โรงงานจากเม่ือ 2  

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 

4.  ข่ำวที่ส้ำคัญ 
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สัปดาห์ท่ีผา่นมา และลดลง  172 โรงงาน จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมจ านวนโรงงานท่ีด าเนินการ

ผลิตน ้าตาลในปีน้ีอยูท่ี่ 457 โรงงาน ลดลงจาก 527 โรงงานในปีก่อน    

ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  มีโรงงาน 21 โรงงาน จาก 119 โรงงานท่ีไดห้ยดุด าเนินการผลิตแลว้  ยงัคง

เหลืออีก 98 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต ลดลงจาก 103 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และผลิต

น ้าตาลได ้10.825 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 10.555 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตรวมมีจ านวน 11.8 

ลา้นตนั  

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้ าตาลเพียง 10 โรงงาน จาก 146 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่  และผลิตน ้าตาล

ได ้ 6.012 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.671 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 2561/2562 ยงัมีโรงงาน

อีก 6 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการในเวลาเดียวกนัจากทั้งหมด 195 โรงงาน และจะผลิตน ้าตาลไดอี้ก 49,000 ตนั    

จนส้ินสุดการผลิต 

รัฐ Karnataka  มีโรงงานทั้งหมด 63 โรงไดส้ิ้นสุดการผลิตในช่วงกลางเดือนเมษายน ผลิตน ้าตาลได ้

3.382 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.320 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 รัฐ  Gujarat มี 3 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้880,000 ตนั ลดลงจาก 

1.119 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีในปีก่อนมีเพียง 2 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต 

รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 8 โรงงาน จาก 24 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการจนถึงวนัท่ี 15 เมษายน 

ผลิตน ้าตาลได ้ 495,000 ตนั เทียบกบั 685,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงานน ้าตาล 32 โรงงาน ในปีก่อน (ซ่ึงยงัคงมี 

15  โรงงานจะเปิดด าเนินการผลิตจนถึงกลางเดือนเมษายน) 

ในขณะท่ีรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้าตาลได ้3.186 ลา้นตนั  

F.O. Licht ยงัคงประมาณการณ์วา่ในฤดูการผลิตน้ีอินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้26.0 ลา้นตนั 

ISMA รายงานวา่ยอดขายน ้ าตาลไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากการ Lockdown ทัว่ประเทศ และการปิด

ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความตอ้งการส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มี

ส่วนผสมน ้าตาล เช่น ไอศครีม เคร่ืองด่ืม น ้าผลไม ้ ขนมหวาน ฯลฯ และหวงัวา่การบริโภคน ้าตาลจะกลบัมา

เหมือนเดิมหลงัจากมีการยกเลิกการ Lockdown  

 วนัท่ี 16 เมษายน  2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 14 เมษายน 2563 เกษตรกร

ไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 513,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 334,600 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น 

50.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  1.02 ลา้นแฮคแต  (ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี 1.08  ลา้น แฮคแต) 

ขณะท่ีสหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ไดท้  าการเพาะปลูกไปแลว้ 494,700   

แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 311,800 แฮคแต ในปีก่อน คิดเป็น 51.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูกตามเป้าหมาย 968,000       

แฮคแต  
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 วนัท่ี 16 เมษายน  2563   กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 ยเูครน

เพาะปลูกบ้ีทได ้ 117,400 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 56% ของพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีคาดการณ์จ านวน  209,000    แฮคแต  

ขณะท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกในปี 2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 221,900 แฮคแต จาก 276,200 แฮคแต ในปี 2561 โดยราคาท่ี

ลดลงคาดวา่จะน าไปสู่การเพาะปลูกท่ีลดลงในปีน้ี 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากัด 

17 เมษายน 2563 

 


