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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               17 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 17.04 16.91 16.95 16.52 16.55 -0.49 58,495 
ตุลาคม 2564 17.20 17.10 17.10 16.69 16.71 -0.49 89,236 
มีนาคม 2565 17.48 17.35 17.37 16.98 16.99 -0.49 24,038 
พฤษภาคม 2565 16.66 16.54 16.55 16.19 16.20 -0.46 8,461 
กรกฎาคม 2565 16.10 16.01 16.01 15.64 15.68 -0.42 2,834 
ตุลาคม 2565 15.79 15.70 15.70 15.35 15.39 -0.40 1,063 
มีนาคม 2566 15.93 15.74 15.77 15.51 15.56 -0.37 197 
พฤษภาคม 2566 15.17 14.90 15.06 14.80 14.85 -0.32 200 
กรกฎาคม 2566 14.59 14.34 14.54 14.30 14.33 -0.26 149 
ตุลาคม 2566 14.24 14.00 14.20 14.00 14.02 -0.22 80 
มีนาคม 2567 14.31 14.13 14.21 14.13 14.14 -0.17 13 
พฤษภาคม 2567 14.03 13.82 14.00 13.82 13.91 -0.12 15 
        184,781 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 437.00 434.70 434.90 422.00 425.00 -12.00 7,482 
ตุลาคม 2564 447.30 444.30 444.90 434.50 436.90 -10.40 4,044 
ธนัวาคม 2564 455.20 451.70 453.30 444.20 444.90 -10.30 1,125 
มีนาคม 2565 460.50 459.00 459.00 450.30 450.70 -9.80 468 
พฤษภาคม  2565 455.50 452.30 452.70 445.80 446.10 -9.40 324 
สิงหาคม 2565 

 

449.60 441.00 446.30 440.00 440.60 -9.00 263 
ตุลาคม 2565 442.60 437.00 438.00 435.00 435.00 -7.60 25 
ธนัวาคม 2565 443.30 N/A 435.00 435.00 435.00 -8.30 N/A 
        13,731 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 199,256 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 994,658 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  -0.27 

ถึง -0.09 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนอย่างรวดเร็ว สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์คร่ึง 

เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลรายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก โดยสมาคมโรงงาน

น ้ าตาลแห่งอินเดีย รายงานว่า ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 -15 มิถุนายน 2564 เพิ่มข้ึน 

13% จากปีก่อนหนา้ จาก 27.1 ลา้นตนั ข้ึนมาอยูท่ี่ 30.7 ลา้นตนั อนัเน่ืองมาจากการปลูกออ้ยแบบกนัชนและการ

หีบออ้ยท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนทางด้านราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาด

ลดลง 1.11 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.54% ท่ีระดบั 71.04 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 

69.77-72.30 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.49 เซนต ์หรือ 1.88% ท่ีระดบั 16.55 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.52-16.95 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.49 เซนต์ หรือ 2.80% ท่ีระดบั 16.99 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.98-17.37 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลงทุก
เดือนในช่วง -0.46 ถึง -0.12 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 199,256 ล็อต สัญญาน ้ าตาล
คงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 
15,573 ลอ็ต เหลือ 141,410 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 8,128 ล็อต เหลือ 994,658 ล็อต  

ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือนเช่นเดียวกนั 

สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือน โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 12.00 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 2.75% ท่ีระดบั 425.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 422.00-434.90 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 10.40 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.33% ท่ีระดบั 436.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 434.50-444.90 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 นกัวิเคราะห์กล่าววา่ ตลาดก าลงัให้ความสนใจกบัการหมดอายุของสัญญา

ในเดือนกรกฎาคมตลาดนิวยอร์ค คาดวา่น่าจะมีขอ้จ ากดัท่ีน่าสนใจจากโรงงานน ้ าตาล เน่ืองจากพรีเม่ียมน ้ าตาล

ทรายขาวต ่า และขอ้เท็จจริงท่ีวา่มีการน าเขา้จ  านวนมากในช่วงแรกเพื่อป้องกนัความเส่ียง ขณะท่ีราคาน ้ าตาล

ไม่ไดก้ารสนบัสนุนจากการท่ีราคาเอทานอลสูงข้ึน และมีผูใ้ชป้ลายทางซ้ือน ้าตาลท่ี 16.90 เซนต/์ปอนด ์ 

3.  การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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แหล่งข่าวกล่าว ทางด้าน Tradersน ้ ามันคาดการณ์ว่า ราคาน ้ ามันดิบอาจทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 

เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์และอุปทานท่ีมีอยู่จ  ากดั นอกจากน้ียงัมีการตั้งขอ้สังเกตว่า วิกฤตอุปทานมี

แนวโนม้วา่จะมากท่ีสุดในช่วงปี 2568-2573 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 นกัวิเคราะห์ทอ้งถ่ินของจีนคาดการณ์ว่า ราคาสินคา้ในจีนจะลดลงในอีก

ไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า และมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม สต็อกน ้ าตาลของโรงงานเพิ่มข้ึน 678,000 

ตนั เมจากปีก่อนหน้ามาอยูท่ี่ 4.77 ลา้นตนั และการน าเขา้น ้ าตาลยงัคงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการ

พฒันาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนเตือนว่า จะเร่ิมใช้กฎใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม เพื่อควบคุมราคาสินคา้โภค

ภณัฑ์หลกับางรายการของประเทศ ขณะเดียวกนัแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ

ก ากบัดูแลไดแ้จง้ไปยงับริษทัท่ีรัฐเป็นเจา้ของใหล้ดความเส่ียงต่อตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ระหวา่งประเทศ 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 เวียดนามตดัสินใจเก็บภาษีน ้ าตาลไทย 47.64% ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 

มิถุนายน เป็นตน้ไปและยาวนานถึง 5 ปี เป็นการผลักดันให้เวียดนามมองหาน ้ าตาลจากประเทศอ่ืนๆของ

อาเซียน  รวมทั้งมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย น ้าตาลจากไทยบางชนิดสามารถเขา้มาทางลาวหรือกมัพูชาไดเ้ช่นกนั 

นอกจากน้ี ในเดือนมิถุนายน ราคาน ้ าตาลขายส่งของเวียดนามยงัเพิ่มข้ึนแตะ 16,800 ดอง/ตนั (730 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั) เพิ่มข้ึน 12-15% เม่ือเทียบกบัช่วงตน้ปี 

ในการตอบโตเ้ช่นน้ี เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของไทยกล่าววา่ พวกเขาจะขอใหเ้วยีดนามทบทวนอีกคร้ังใน

ปีหน้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎขององค์การการคา้โลก โรงงานน ้ าตาลในไทยกล่าวว่า ส่ิงน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผูผ้ลิตหรือเกษตรกร 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 ปีการผลิต 2563/2564 จนถึงเดือนพฤษภาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดียขาย

น ้าตาลได ้17.496 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 5% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และสูงกวา่โควตาการขายท่ีรัฐบาล

ก าหนดไวท่ี้ 16.9 ลา้นตนั สมาคมกล่าวเสริมว่า ดว้ยการส่งออกท่ีอาจสูงถึง 7 ลา้นตนั อาจท าให้สต็อกน ้ าตาล

ลดลง 2-2.5 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ขอ้มูล ณ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน ตวัเลขผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 30.665 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 27.711 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีเพียง 5 โรงงาน ท่ียงัคงเปิดด าเนินการ 

 

 

   ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

18 มิถุนายน 2564 


