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 Daily Market Report 

                                                    22 กุมภาพนัธ์ 2564 

                                                                               

   

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ล็อต) 

 พฤษภำคม 2564 481.40 482.00 489.80 476.00 488.40 +7.00 5,809  
สิงหำคม 2564 461.60 461.00 469.50 457.50 468.40 +6.80 1,726  
ตุลำคม 2564 445.90 445.80 453.40 441.80 452.40 +6.50 708  
ธนัวำคม 2564 437.40 436.00 444.00 434.20 443.20 +5.80 225  
มีนำคม 2565 431.90 431.80 437.30 429.70 437.10 +5.20 35  
พฤษภำคม  2565 422.30 419.70 426.20 419.10 426.00 +3.70 16  
สิงหำคม 2565 

 

413.20 414.20 414.70 412.10 414.20 +1.00 9  
ตุลำคม 2565 401.20 401.30 401.80 398.40 400.60 -0.60 18  
        8,546  

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 มีนำคม 2564 17.79 17.89 18.89 17.64 18.78 +0.99 37,248 
พฤษภำคม 2564 16.89 16.91 17.50 16.71 17.44 +0.55 87,442 
กรกฎำคม 2564 16.23 16.22 16.73 16.08 16.67 +0.44 37,079 
ตุลำคม 2564 15.91 15.89 16.27 15.79 16.23 +0.32 17,499 
มีนำคม 2565 15.98 15.94 16.26 15.81 16.21 +0.23 9,419 
พฤษภำคม 2565 15.05 15.04 15.20 14.81 15.19 +0.14 3,658 
กรกฎำคม 2565 14.36 14.28 14.43 14.05 14.41 +0.05 3,224 
ตุลำคม 2565 14.00 13.97 14.05 13.67 13.96 -0.04 2,743 
มีนำคม 2566 14.02 14.05 14.06 13.73 13.98 -0.04 1,325 
พฤษภำคม 2566 13.51 13.54 13.62 13.28 13.50 -0.01 1,042 
กรกฎำคม 2566 13.19 13.22 13.38 13.02 13.21 +0.02 1,017 
ตุลำคม 2566 13.09 13.06 13.33 12.91 13.14 +0.05 333 
        183,658 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 243,251 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,104,288 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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 ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้ งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อน

ในช่วง -0.08 ถึง 0.10 เซนต์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 5 จำกควำม

กงัวลต่อเน่ืองเก่ียวกบัอุปทำนน ้ำตำลทัว่โลกท่ีลดลงยงัคงเป็นปัจจยัหนุนรำคำน ้ำตำล ทำงดำ้น บรำซิลรำยงำนวำ่ 

ควำมล่ำชำ้ในกำรขนส่งส ำหรับกำรส่งออกถัว่เหลืองในปัจจุบนั อำจท ำให้อุปทำนน ้ำตำลทัว่โลกลดลง เน่ืองจำก

คิวของเรือท่ีรอรับสินค้ำท่ีท่ำเรือบรำซิลมีจ ำนวนมำกจนเกิดคอขวด และจะเป็นเช่นน้ีต่อไปจนถึงเดือน

พฤษภำคมซ่ึงปกติแลว้น ้ ำตำลจะเป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดส ำหรับกำรส่งออก ส่วนปัจจยัพื้นฐำน

อ่ืนๆ ท่ีส่งผลดีต่อน ้ ำตำลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง ทำงด้ำนรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน

เมษำยน 2564 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.44 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.12% ท่ีระดบั 61.70 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 58.82-62.22 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล   
 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2564 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน
0.99 เซนต ์หรือ 5.56% ท่ีระดบั 18.78 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 17.64-18.89 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2564 ปิดตลำดพิ่มข้ึน 0.55 เซนต ์หรือ 3.26% ท่ีระดบั 17.44 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.71-17.50 เซนต ์ ส ำหรับสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนอ่ืนๆ เดือนใกลปิ้ดตลำด
เพิ่มข้ึนทุกเดือน มีเพียงเดือน ตุลำคม 2565 และเดือนมีนำคม-พฤษภำคม 2566 ท่ีปิดตลำดลดลง ในช่วง -0.04 ถึง 
0.44 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 243,251 ล็อต สัญญำน ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest) วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2564 ลดลง 28,631 ล็อต เหลือ 97,486 
ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 17,677 ล็อต เหลือ 1,104,288 ล็อต  
 ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนทุก

เดือน ยกเวน้เดือนตุลำคม 2565 ท่ีปิดตลำดลดลง โดยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม 2564 ปิดตลำด

เพิ่มข้ึน 7.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.45% ท่ีระดบั 488.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 

4476.00-489.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนสิงหำคม 2564 ปิดตลำด

เพิ่มข้ึน 6.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.47% ท่ีระดบั 468.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 

457.50-469.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 สมำคมโรงงำนน ้ ำตำลของอินเดีย ISMA รำยงำนว่ำ จนถึงกลำงเดือน
กุมภำพนัธ์ อินเดียผลิตน ้ ำตำลได้ 20.9 ล้ำนตนั เพิ่มข้ึน 23% จำกปีก่อน และโรงงำนน ้ ำตำล 33 โรงงำนปิด
ฤดูกำล เทียบกบั 20 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้ สหพนัธ์โรงงำนน ้ำตำลแห่งชำติของอินเดีย 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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(NFCSF) กล่ำววำ่ เป็นเพรำะบำงพื้นท่ีมีออ้ยนอ้ย แต่ผลผลิตโดยรวมไม่ไดรั้บผลกระทบ  รัฐมหำรำษฏระผลิต
น ้ำตำลได ้7.62 ลำ้นตนั โดยโรงงำนจ่ำย 82% ของรำคำออ้ยและค่ำตอบแทน (FRP) 
 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 ปัญหำกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร์บนชำยฝ่ังตะวนัตกของอินเดียได้
ผ่อนคลำยลง แต่รำคำตูค้อนเทนเนอร์ท่ีสูงข้ึนยงัคงเป็นประเด็นส ำคญัในชำยฝ่ังตะวนัออก นักวิเครำะห์ตั้ ง
ขอ้สังเกตวำ่ รัฐบำลอินเดียไดม้อบหมำยให้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัตั้งโรงงำนผลิตตูค้อนเทนเนอร์
ใน Bhavnagar และเสนอเงินอุดหนุนส ำหรับเรือท่ีจดทะเบียนในอินเดีย  ในท ำนองเดียวกนั Adani Ports ซ้ือ
ท่ำเรือ Dighi และจะลงทุน 100 พนัล้ำนรูปี (1.4 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นทำงเลือกอ่ืนแทนกำรไปยงั 
Jawaharlal Nehru Port Trust ซ่ึงเป็นท่ำเรือคอนเทนเนอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  อยำ่งไรก็ตำมทั้งหมดน้ีเป็น
วธีิแกปั้ญหำในระยะยำว 
 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทักำรคำ้แห่งปำกีสถำน (TCP) เสนอซ้ือน ้ ำตำลทรำยขำว 50,000 ตนั  
รัฐบำลยงัแจ้งว่ำ TCP สำมำรถน ำเข้ำน ้ ำตำล 500,000 ตันและได้รับกำรยกเวน้ภำษีในกำรขำย 17% และ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 3%  ขณะเดียวกันโรงงำนน ้ ำตำลได้รับอนุญำตให้น ำเข้ำน ้ ำตำล 350,000 ตัน และจะได้รับ
ประโยชน์จำกกำรยกเวน้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 3% จนถึงส้ินเดือนมิถุนำยน 
 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 เรือรอรับน ้ำตำลท่ีบรำซิล ณ วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ ลดลงเหลือ 1.21 ลำ้นตนั 
จำก 1.35 ลำ้นตนั ในสัปดำห์ก่อน ตำมรำยงำนของ บริษทัขนส่งวิลเลียมส์  นอกจำกน้ี Datagro ยงัตั้งขอ้สังเกต
วำ่ปริมำณน ้ำฝนในภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลอำจไม่เพียงพอ 
 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 รำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำซ้ือขำยเดือนมีนำคมตลำดนิวยอร์กปรับตวัข้ึนสู่
ระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปีเม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ เน่ืองจำกอุปทำนท่ีจ ำกดั จำกสมมติฐำนท่ีว่ำบรำซิลจะเร่ิมเก็บ
เก่ียวชำ้กว่ำปกติ ในขณะท่ีอินเดียยงัคงต่อสู้กบัปัญหำกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร์  รำคำน ้ ำมนัดิบท่ีสูงข้ึนยงั
ส่งผลให้รำคำน ้ ำตำลเพิ่มสูงข้ึนดว้ยเน่ืองจำกสำมำรถกระตุน้ให้โรงงำนของบรำซิลปรับสัดส่วนกำรผลิตใหม่
และผลิตเอทำนอลมำกข้ึน  น่ีจะเป็นกำรเพิ่มข้ึนของรำคำติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 10 ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มข้ึนท่ียำวนำน
ท่ีสุด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  ทำงด้ำน StoneX คำดกำรณ์ว่ำรำคำจะยงัคงเพิ่มข้ึนอีกไม่นำน อย่ำงไรก็ตำมใน
ขณะท่ี Trader บำงรำยแยง้วำ่ กำรเพิ่มข้ึนของรำคำน ้ำตำลส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรขำดน ้ำตำลของบรำซิลเพื่อ
ส่งมอบเม่ือเทียบกบัวนัหมดอำยุของ สัญญำซ้ือขำยเดือนมีนำคม  ในท ำนองเดียวกนั Archer Consulting แยง้ว่ำ
ไม่มีเหตุผลพื้นฐำนเพียงพอท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักำรข้ึนของรำคำน ้ำตำล อยำ่งไรก็ตำมรำคำน ้ำตำลทรำยขำวท่ีพุง่สูงข้ึน
ผลกัดนัควำมตอ้งกำรน ้ ำตำลจำกโรงงำน  นอกจำกน้ีกำรเปิดตวัของวคัซีนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มควำมตอ้งกำรใช้
น ้ำตำลซ่ึงอำจผลกัดนัใหร้ำคำน ้ำตำลสูงข้ึน 
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 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 ชำวไร่ออ้ยทำงตอนเหนือในรัฐหลุยเซียน่ำ ของสหรัฐฯ กงัวลวำ่อุณหภูมิท่ี
ลดต ่ำกวำ่จุดเยือกแข็งเป็นเวลำ 3 วนั จะท ำให้ออ้ยในฤดูกำลหนำ้เสียหำย ทำงดำ้น  LSU AgCenter กล่ำวว่ำ ยงั
เร็วเกินไปท่ีจะบอกได ้แต่คำดวำ่จะไม่ไดรั้บมีควำมเสียหำยมำกนกัเน่ืองจำกชั้นของหิมะจะปกคลุมออ้ยไว ้
 
 

ฝ่ำยตลำด 

บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั 
23 กุมภาพันธ์ 2564 


