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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               18 พฤษภาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 16.99 17.05 17.36 16.96 17.21 +0.22 52,658 
ตุลาคม 2564 17.12 17.19 17.49 17.10 17.36 +0.24 31,924 
มีนาคม 2565 17.19 17.24 17.51 17.17 17.41 +0.22 12,190 
พฤษภาคม 2565 16.37 16.40 16.64 16.34 16.56 +0.19 3,842 
กรกฎาคม 2565 15.86 15.88 16.06 15.82 16.00 +0.14 3,070 
ตุลาคม 2565 15.60 15.60 15.79 15.57 15.74 +0.14 1,868 
มีนาคม 2566 15.62 15.71 15.80 15.61 15.78 +0.16 475 
พฤษภาคม 2566 14.81 14.91 15.03 14.88 14.99 +0.18 183 
กรกฎาคม 2566 14.24 14.38 14.51 14.34 14.42 +0.18 170 
ตุลาคม 2566 13.97 14.12 14.27 14.08 14.15 +0.18 385 
มีนาคม 2567 13.99 14.21 14.33 14.21 14.32 +0.33 247 
        107,012 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 453.00 457.20 461.00 453.20 457.70 +4.70 3,802 
ตุลาคม 2564 454.80 459.00 462.20 454.90 459.10 +4.30 1,093 
ธนัวาคม 2564 456.90 461.30 464.00 456.60 460.70 +3.80 579 
มีนาคม 2565 458.40 462.30 465.50 457.60 462.40 +4.00 494 
พฤษภาคม  2565 450.90 453.80 457.80 450.40 454.60 +3.70 150 
สิงหาคม 2565 

 

444.70 448.30 451.50 444.80 448.90 +4.20 134 
ตุลาคม 2565 437.70 441.60 441.60 440.50 440.50 +2.80 3 
ธนัวาคม 2565 438.00 0.00 441.60 441.60 441.60 +3.60 0 
        6,255 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 108,780 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,033,441 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 และเพิ่มข้ึนจากวนั

ก่อน ในช่วง 0.02 ถึง 0.22 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน จากความกงัวลเก่ียวกบั

ผลผลิตน ้ าตาลของบราซิลหลงัจากท่ี Conab คาดการณ์ว่า ผลผลิตน ้ าตาลของบราซิลในปี 2564/2565 จะลดลง 

5.7% เหลือ 38.9 ลา้นตนั ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2564 ปิดตลาด

ลดลง 0.78 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.18% ท่ีระดบั 65.49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 

64.11-67.01 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.22 เซนต์ หรือ 1.29% ท่ีระดบั 17.21 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.96-17.36 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.22 เซนต์ หรือ 1.28% ท่ีระดบั 
17.41 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.17-17.49 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.14-0.33 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 108,780 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 
เพิ่มข้ึน 427 ล็อต เป็น 414,686 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 5,829 ล็อต เป็น 1,033,441 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ี เพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.04% ท่ี

ระดบั 457.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 453.20-461.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.95% 

ท่ีระดบั 459.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 454.90-462.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นักลงทุนในตลาดคาดว่าน ้ าตาลของอินเดียจะยงัคงส่งออกสู่ตลาดโลก

ในช่วงปลายปี ทางดา้น Marex Spectron คาดการณ์ว่าราคาท่ีสูงกว่า 18 เซนต์/ปอนด์ อินเดียจะส่งออกน ้ าตาล

โดยไม่มีเงินอุดหนุน และหากราคาตลาดโลต ่ากวา่น้ีรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือใหม่ Green Pool กล่าวเสริมว่า 

ความตอ้งการภายในของอินเดียท่ีลดลงจะท าใหน้ ้ าตาลถูกส่งออกมากข้ึน อยา่งไรก็ตามขอ้มูลของ ISMA พบวา่ 

ณ ส้ินเดือนเมษายนโรงงานขายน ้าตาลได ้15.26 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่โควตา้ 14.7 ลา้นตนั นอกจากน้ีโรงงานยงัได้

ท าสัญญาส่งออกไปแลว้ 95% ของโควตา้การส่งออกทั้ง 6 ลา้นตนั 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม จากสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA 

พบวา่ อินเดียผลิตน ้าตาลได ้30.36 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 14.4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมากกวา่ประมาณการของ  

ISMA ท่ีตั้งไวท่ี้ 30.2 ลา้นตนั รัฐอุตตรประเทศผลิตน ้ าตาลได ้10.87 ลา้นตนั โดยคาดวา่จะมากข้ึนเน่ืองจาก

การปิดตวัลงของผูผ้ลิตน ้ าตาลกูร์ (Gur) น่าจะส่งผลให้มีการส่งออ้ยเขา้โรงงานมากข้ึน รัฐมหาราษฏระผลิต

น ้าตาลได ้10.61 ลา้นตนั และรัฐกรณาฏกะผลิตได ้4.16 ลา้นตนั 

ทางดา้น ISMA ขอใหรั้ฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต ่า (MSP) ของน ้าตาลเพื่อช่วยใหโ้รงงานสามารถช าระค่า

ออ้ยท่ีคา้งอยูไ่ด ้

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ตามขอ้มูลจากคณะกรรมาธิการน ้ าตาลของอินเดีย ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 

พบวา่ โรงงานในรัฐมหาราษฏระไดช้ าระค่าออ้ยไปแลว้ประมาณ 93.63% โรงงานน ้าตาลอีก 2 แห่งยงัไม่มีช าระ

เงินใด ๆ ในขณะท่ีโรงงานน ้ าตาล 103 แห่ง ช าระค่าออ้ยแลว้ 100% รัฐมหาราษฏระผลิตน ้ าตาลได ้10.62 ลา้น

ตนั โดยมีโรงงานเพียง 4 แห่ง ท่ียงัคงเปิดหีบออ้ยอยู ่

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนจีนน าเขา้น ้ าตาล 180,000 ตนั เพิ่มข้ึน 45% เม่ือเทียบ

ช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีตลาดคาดไวท่ี้ 300,000 ตนั นกัวิเคราะห์ใน

จีนกล่าว ขณะน้ีการน าเขา้น ้ าตาลเพิ่มข้ึน 168% อยูท่ี่ 1.42 ลา้นตนั ขณะท่ีในช่วงเวลาเดียวกนัจีนน าเขา้ขา้วโพด 

1.85 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 109% รวม 8.58 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 301% จากปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 Cepea / Esalq รายงานว่า ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล 

ประเทศบราซิล สัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 14 พฤษภาคม เพิ่มข้ึน 4.19% ในขณะท่ีราคาแอนไฮดรัส เพิ่มข้ึน 5.59% 

จากการประเมินของ S&P Global Platts พบวา่ ไฮดรัสอยูท่ี่ 3,695 เรีบลบราซิล/ลบ.ม. (701 เหรียญสหรัฐฯ/ลบ.

ม.) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคมในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงเพิ่มข้ึนเกือบ 50% จากปีก่อน 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 UNICA กล่าววา่รัฐเซาเปาโล รัฐปารานา และรัฐมินสัเจอไรส์เป็นพื้นท่ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากภยัแล้งหนักท่ีสุด ซ่ึงหมายความว่าผลผลิตน ้ าตาลจะได้รับผลกระทบมากกว่าเอทานอล  

ผลผลิตออ้ยของรัฐเซาเปาโลคาดวา่จะลดลง 10% หรือ 35 ลา้นตนั เกษตรกรในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล กงัวล

วา่จะไม่มีน ้ าใช้ส าหรับการเพาะปลูกหากฝนไม่ตกลงมาในเร็ว ๆ น้ี ตามการรายงานของ Bloomberg ทางดา้น

Somar Meteorologia คาดการณ์วา่ฝนจะเร่ิมตกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน แทนท่ีจะเป็นเดือนกนัยายน ขณะท่ี 

JOB Economia คาดวา่บราซิลจะส่งออกน ้าตาลนอ้ยลง 4 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ีท่ี 29.9 ลา้นตนั 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

19 พฤษภาคม 2564 
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