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 Daily Market Report 

                                                                                                                                              19 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.89 15.81 15.89 15.55 15.76 -0.13 57,545 
กรกฎาคม 2564 15.56 15.51 15.55 15.27 15.45 -0.11 27,646 
ตุลาคม 2564 15.50 15.47 15.49 15.24 15.40 -0.10 13,260 
มีนาคม 2565 15.78 15.77 15.77 15.53 15.68 -0.10 4,833 
พฤษภาคม 2565 15.07 15.03 15.09 14.88 15.04 -0.03 2,561 
กรกฎาคม 2565 14.50 14.50 14.60 14.39 14.54 +0.04 2,267 
ตุลาคม 2565 14.16 14.16 14.31 14.09 14.24 +0.08 1,550 
มีนาคม 2566 14.28 14.35 14.45 14.24 14.38 +0.10 742 
พฤษภาคม 2566 13.83 13.92 14.01 13.81 13.95 +0.12 628 
กรกฎาคม 2566 13.57 13.69 13.76 13.57 13.70 +0.13 423 
ตุลาคม 2566 13.54 13.64 13.70 13.52 13.65 +0.11 227 
        111,682 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 456.00 455.60 456.10 450.00 453.40 -2.60 5,282  
สิงหาคม 2564 442.20 442.00 442.30 436.40 440.20 -2.00 2,332  
ตุลาคม 2564 432.40 432.00 432.30 427.10 430.50 -1.90 573  
ธนัวาคม 2564 428.50 428.00 428.00 423.20 426.50 -2.00 103  
มีนาคม 2565 427.20 422.50 425.20 422.50 425.20 -2.00 7  
พฤษภาคม  2565 418.80 414.60 417.50 414.60 417.50 -1.30 6  
สิงหาคม 2565 

 

411.20 408.50 411.20 408.50 411.20 0.00 2  
ตุลาคม 2565 402.00 0.00 402.00 402.00 402.00 0.00 0  
               8,305 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 114,374 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,060,853 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 เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง  -0.08 ถึง 0.12 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 

สัปดาห์ จากอุปทานน ้ าตาลท่ีเพียงพอในปัจจุบนั และความกงัวลเก่ียวกบัอุปสงค์ โดยผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึน

จากอินเดียซ่ึงเป็นผูส่้งออกน ้ าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลกส่งผลลบต่อราคาน ้ าตาล ส่วนทางด้านราคา

น ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.84 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

1.39% ท่ีระดับ 61.44 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 59.65-61.80 เหรียญสหรัฐฯ/

บาร์เรล   
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.13 เซนต ์หรือ 0.82% ท่ีระดบั 15.79 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.55-15.89 เซนต ์ส่วนราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.11 เซนต์ หรือ 0.71% ท่ีระดบั 15.45เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.27-15.55 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้งลดลง 
และเพิ่มข้ึนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ในช่วง -0.11 ถึง 0.13 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 
114,374 ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2564 ลดลง 571 ล็อต เหลือ 382,108 ล็อต และของน ้ าตาลทั้ งตลาดเพิ่มข้ึน 5,319 ล็อต เป็น 
1,060,853 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน โดยสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.57% ท่ีระดบั 453.40 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 450.00-456.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.45% ท่ีระดับ 440.20 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 436.40-442.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย รายงานการผลิตน ้าตาล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 
รัฐอุตรประเทศผลิตน ้ าตาลได ้8.425 ลา้นตนั ลดลงจาก 8.716 ลา้นตนัในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ จนถึงขณะน้ี
มีโรงงานน ้ าตาล 18 โรงงานจาก 120 โรงงานปิดหีบแลว้ ขณะเดียวกนัในรัฐราชสถานโรงงาน Kaminpura ปิด
หีบหลงัจากบนัทึกปริมาณน ้าตาลท่ี 7.27% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปี แมว้า่จะมีออ้ยมากข้ึน 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  ราคาสินคา้พื้นฐานจ านวนมากในเกาหลีเหนือลดลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมี
รายงานวา่ รัฐบาลวางแผนท่ีจะก าหนดราคาคงท่ี ซ่ึงอาจต ่ากวา่ราคาปัจจุบนั ราคาน ้าตาลใน Chongjin ลดลงจาก  

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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48,000 วอนเกาหลีเหนือ/ กก. เป็น 45,000 วอนเกาหลีเหนือ/ กก. ในขณะท่ีแหล่งข่าวยงัช้ีให้เห็นว่าความ
ตอ้งการอาจลดลงเน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของโคโรนาไวรัส 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  รัฐบาลรัสเซีย ประกาศเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ให้ระงบัการอุดหนุนค่า
ขนส่งน ้ าตาลเพื่อการส่งออก  ขอ้เสนอฉบบัร่างแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลก าลงัมองหาการเรียกเก็บภาษีลอยตวั
ส าหรับการส่งออกและการน าเขา้น ้ าตาล หรือแมแ้ต่การห้ามส่งออก  นอกจากน้ีผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกไดรั้บการ
ร้องขอท่ีจะขยายขอ้ตกลงในการก าหนดราคาน ้ าตาลสูงสุดท่ีจะส้ินสุดวนัท่ี 1 เมษายน ขยายออกไปอีก 3 เดือน  
ในการตอบสนองสมาชิกในอุตสาหกรรมน ้ าตาลกล่าววา่ ส่ิงน้ีอาจท าให้เงินเฟ้อแยล่งในระยะยาว  หัวหนา้ของ 
Soyuzrossahar แยง้ว่า ส่ิงน้ีอาจน าไปสู่การลดลงของการเพาะปลูกบีท และปริมาณน ้ าตาลท่ีลดลง ขณะท่ีการ
ส่งออกน ้าตาลทางรถไฟในเดือนมีนาคมอยูท่ี่ 17,500 ตนั เทียบกบั 31,800 ตนัส าหรับทั้งเดือนกุมภาพนัธ์ 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  เกษตรกรผูป้ลูกบีทในเขตเออร์ แควน้นอร์ม็องดี ของฝร่ังเศส เร่ิมยื่นเร่ืองขอ
เงินชดเชยส าหรับการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากโรคใบเหลืองเม่ือปี 2563 เงินจะค านวณจากผลตอบแทนท่ี
สูญเสียไป และจะค านวณจากการจ่าย 26 ยูโร/ตนั (31 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  ในขณะเดียวกนักลุ่มต่อตา้นการสูญ
พนัธ์ุไดมี้การประทว้งท่ีหน้าส านกังานใหญ่ของไบเออร์ในลียง เพื่อเน้นย  ้าถึงความเส่ียงในการปล่อยสารนีโอ
นิโคตินอยด ์
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  หัวหน้าโรงงานน ้ าตาล Galion ในมาร์ตินีก ฝร่ังเศส อธิบายว่า โรงงานตอ้ง
น าเขา้น ้ าตาลคร่ึงหน่ึงของอุปทานในปีน้ีเน่ืองจากขาดแคลนออ้ย  บริษทัผลิตน ้ าตาลได้ 11,994 ตนั จากออ้ย 
38,708 ตนั ในปี 2563 แต่ก าลงัเรียกร้องให้เกษตรกรเพิ่มการผลิตในทอ้งถ่ินเป็น 60,000 ตนั  บริษทัตอ้งเรียกคืน
น ้าตาลท่ีน าเขา้บางส่วนเน่ืองจากมีตะไบโลหะในขณะท่ีผูจ้ดัการโรงงานอา้งวา่น ้าตาลดงักล่าวเป็นน ้ าตาลออ้ยท่ี
น าเขา้จากยโุรป 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  Tereos ประกาศวา่ไดจ่้าย 400,000 ยูโร (476,930 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อขยาย
โรงงานผลิตน ้ าตาลจากบีทให้ได ้1.2 ลา้นตนั/ปี ในเมือง Aternay, เขตลุ่มแม่น ้ าลวัร์ของฝร่ังเศส อยา่งถาวร เพื่อ
ผลิตน ้ ายาล้างมือฆ่าเช้ือ บริษทัได้ปรับกระบวนการเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบใหม่เน่ืองจากรัฐบาลได้
ยกเลิกขอ้ก าหนดบางประการเพื่อจดัการกบัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 
 
   

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

22 มีนาคม 2564 
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