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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               18 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.99 16.05 16.10 15.81 15.89 -0.10 32,916 
กรกฎาคม 2564 15.66 15.76 15.76 15.49 15.56 -0.10 14,798 
ตุลาคม 2564 15.58 15.61 15.67 15.44 15.50 -0.08 7,630 
มีนาคม 2565 15.84 15.88 15.92 15.73 15.78 -0.06 2,624 
พฤษภาคม 2565 15.09 15.14 15.17 15.01 15.07 -0.02 1,880 
กรกฎาคม 2565 14.47 14.49 14.56 14.44 14.50 +0.03 1,391 
ตุลาคม 2565 14.10 14.13 14.18 14.08 14.16 +0.06 571 
มีนาคม 2566 14.22 14.28 14.29 14.19 14.28 +0.06 176 
พฤษภาคม 2566 13.77 13.82 13.83 13.72 13.83 +0.06 125 
กรกฎาคม 2566 13.51 13.57 13.57 13.45 13.57 +0.06 58 
ตุลาคม 2566 13.47 13.44 13.54 13.40 13.54 +0.07 39 
        62,208 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 458.50 459.50 460.50 454.10 456.00 -2.50 4,169  
สิงหาคม 2564 444.20 445.50 446.10 440.50 442.20 -2.00 1,521  
ตุลาคม 2564 434.10 434.40 435.70 431.00 432.40 -1.70 331  
ธนัวาคม 2564 429.90 430.20 431.40 427.10 428.50 -1.40 68  
มีนาคม 2565 428.20 429.40 430.40 426.00 427.20 -1.00 15  
พฤษภาคม  2565 419.50 418.10 418.80 418.10 418.80 -0.70 5  
สิงหาคม 2565 

 

411.90 N/A 411.20 411.20 411.20 -0.70 2  
ตุลาคม 2565 402.70 N/A 402.00 402.00 402.00 -0.70 N/A  
               6,111 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 67,868 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,055,534 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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดด้วยราคาท่ีมีทั้ งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน

ในช่วง  -0.03 ถึง 0.10 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน จากราคา

น ้ ามนัดิบท่ีลดลงมากกวา่ 7% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ าตาลและราคาเอทานอล 

ซ่ึงอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตน ้ าตาลมากกว่าการผลิตเอทานอล ส่วนทางดา้นราคา

น ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 4.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 6.19% 

ท่ีระดบั 60.60 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 58.28-64.88 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.10 เซนต ์หรือ 0.63% ท่ีระดบั 15.89 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.81-16.10 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.10 เซนต์ หรือ 0.64% ท่ีระดบั 15.56เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.49-15.76 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลง และ
เพิ่มข้ึนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ในช่วง -0.08 ถึง 0.07 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 
67,868 ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2564 เพิ่มข้ึน 3,213 ล็อต เป็น 382,679 ล็อต และของน ้ าตาลทั้ งตลาดเพิ่มข้ึน 7,681 ล็อต เป็น 
1,055,534 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกล้ปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนสู่ระดบั

ต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.50 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.55% ท่ีระดบั 456.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 454.10-460.50 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.45% ท่ีระดบั 442.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 440.50-446.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนน าเข้าน ้ าตาล 620,000 ตัน ในเดือน
มกราคม และ 430,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ท าใหย้อดรวมของการน าเขา้น ้าตาลของจีนในช่วงสองเดือนแรก
ของปี 2564 อยูท่ี่ 1.05 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 223.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  นกัวเิคราะห์กล่าววา่ ยอดขายน ้ าตาลในประเทศและราคาน ้าตาลหนา้โรงงาน
เพิ่มสูงข้ึนหลงัจากท่ีมีการพูดคุยกนัว่า รัฐบาลจะลดจ านวนใบอนุญาตน าเขา้ในปีน้ี  ผูผ้ลิตน ้ าตาลในมณฑล
กวางสีรายงานราคาน ้ าตาลท่ี 5,330-5,420 หยวนต่อตนั (830 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เทียบกบัราคาเฉล่ียท่ี 5,258    
หยวน/ตนั (809 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในฤดูกาลจนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  ส่วนต่างของราคาระหวา่งน ้าเช่ือม 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ฟรุกโตสจากขา้วโพด (HFCS) และน ้าตาลลดลงอยา่งมีนยัส าคญั แต่ผูใ้ชใ้นภาคอุตสาหกรรมไม่น่าจะเปล่ียนไป
ใชน้ ้าตาล 
 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ความต้องการน ้ าตาลในประเทศอินเดียคาดว่าจะดีข้ึนเร็ว ๆ น้ีพร้อมกับ
เทศกาลส าคญัในปลายเดือนมีนาคมและเทศกาลอ่ืน ๆ ในเดือนเมษายน ตามการวิเคราะห์ในส่ือท้องถ่ิน  
นอกจากน้ียงัคงมีความตอ้งการน ้าตาลอินเดียในตลาดโลกอยา่งมาก 
 ในขณะเดียวกันการเก็บเก่ียวของรัฐมหาราษฏระก าลังจะส้ินสุดลงตามข้อมูลของ Chini Mandi  
โรงงานน ้ าตาล 49 โรงงานปิดหีบแลว้ ในวนัท่ี 16 มีนาคม จากทั้งหมด 187 โรงงาน ท่ีเปิดด าเนินการในฤดูกาล
น้ี 
 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าววา่ อินโดนีเซียจะมีปริมาณน ้ าตาลเพียงพอ
ก่อนเดือนรอมฎอน เน่ืองจากไดน้ าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 680,000 ตนั ส าหรับโรงงานท่ีมีก าลงัการผลิตวา่งอยู ่ซ่ึง
น ้ าตาลประมาณ 180,000 ตนั จากจ านวนดงักล่าวถูกส่งไปยงัโรงงานเพื่อแปรรูปแลว้  นอกจากน้ี PT RNI คาด
ว่าจะได้น าเข้าน ้ าตาลทรายขาว 75,000 ตัน ในเดือนเมษายน  การเก็บเก่ียวในประเทศซ่ึงจะเร่ิมในเดือน
พฤษภาคมคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้2.1 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  การน าเขา้น ้ าตาลของอินโดนีเซียในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ มีมูลค่า 482 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 99% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ขณะท่ีราคาน ้าตาลในประเทศอยูท่ี่ประมาณ 14,250         รู
เปียห์อินโดนีเซีย/กก. (0.99 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ซ่ึงสูงกวา่ราคาขายปลีกสูงสุดของรัฐบาล (HET) ท่ี 12,500     รู
เปียห์อินโดนีเซีย/กก. (0.87 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ต ่ากว่า 16,500 รูเปียห์อินโดนีเซีย/กก. (1.14 เหรียญ-
สหรัฐฯ/กก.)  ในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย มัน่ใจวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงมีเสถียรภาพ
เน่ืองจากอุปทานท่ีเพียงพอ 
 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ร้านคา้ส่วนใหญ่ในเขตราวลัปินดีของรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน หยุด
ขายน ้ าตาลเน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัค่าปรับ จากการขายน ้ าตาลในราคาแพงมากเกินไป  หัวหน้าสมาคมพ่อคา้
อธิบายวา่ โรงงานน ้ าตาลคิดราคาน ้ าตาลขายส่งท่ี 95 รูปีปากีสถาน/กก. (0.61 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) เทียบกบั
ราคาขายปลีกสูงสุดท่ีอนุญาตคือ 92 รูปีปากีสถาน/กก. (0.59 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  ในขณะเดียวกนัหัวหน้า
ส านกังานความรับผิดชอบแห่งชาติ (NAB) ให้ค  ามัน่ท่ีจะสอบสวนขอ้กล่าวหาการทุจริตในภาคอุตสาหกรรม
น ้าตาลอยา่งเตม็ท่ี 
   

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

19 มีนาคม 2564 


