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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                22 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.76 15.76 15.86 15.51 15.53 -0.23 40,077 
กรกฎาคม 2564 15.45 15.47 15.55 15.27 15.29 -0.16 23,587 
ตุลาคม 2564 15.40 15.40 15.51 15.25 15.27 -0.13 11,849 
มีนาคม 2565 15.68 15.70 15.79 15.56 15.57 -0.11 5,624 
พฤษภาคม 2565 15.04 15.05 15.12 14.90 14.92 -0.12 1,754 
กรกฎาคม 2565 14.54 14.60 14.61 14.35 14.41 -0.13 2,250 
ตุลาคม 2565 14.24 14.30 14.31 14.04 14.12 -0.12 650 
มีนาคม 2566 14.38 14.42 14.42 14.16 14.25 -0.13 399 
พฤษภาคม 2566 13.95 13.97 13.97 13.70 13.79 -0.16 392 
กรกฎาคม 2566 13.70 13.71 13.71 13.40 13.51 -0.19 341 
ตุลาคม 2566 13.65 13.65 13.65 13.31 13.43 -0.22 185 
        87,108 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 453.40 453.40 456.60 447.70 449.40 -4.00 3,752  
สิงหาคม 2564 440.20 440.00 442.70 435.00 436.70 -3.50 3,145  
ตุลาคม 2564 430.50 430.30 432.60 425.70 427.50 -3.00 1,104  
ธนัวาคม 2564 426.50 426.20 428.00 423.90 424.50 -2.00 234  
มีนาคม 2565 425.20 426.00 426.30 422.90 423.80 -1.40 186  
พฤษภาคม  2565 417.50 418.10 418.60 415.50 416.60 -0.90 15  
สิงหาคม 2565 

 

411.20 0.00 410.30 410.30 410.30 -0.90 0  
ตุลาคม 2565 402.00 0.00 401.10 401.10 401.10 -0.90 0  
               8,436 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 92,046 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,052,950 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

ก่อนในช่วง  0.01-0.06 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ  1 เดือนคร่ึง 

เน่ืองจากอุปทานน ้ าตาลท่ีมีมาก และความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีลดลงส่งผลกระทบต่อราคาน ้ าตาล ส่วน

ทางด้านราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.12 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.20% ท่ีระดบั 61.56 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 60.35-62.04 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.23 เซนต ์หรือ 1.46% ท่ีระดบั 15.53 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.51-15.86 เซนต ์ส่วนราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.16 เซนต์ หรือ 1.04% ท่ีระดบั 15.29เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.27-15.55 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลง ทุก
เดือนในช่วง -0.22 ถึง -0.11 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 92,046 ล็อต สัญญาน ้ าตาล
คงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 
7,670 ล็อต เหลือ 374,438 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 7,903 ล็อต เหลือ 1,052,950 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 4.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.88% ท่ี

ระดบั 449.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 447.70-456.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 3.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.80% ท่ีระดบั 

436.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 435.00-442.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  โรงงานในรัฐมหาราษฏระไดท้  าสัญญาส่งออกน ้ าตาล 500,000 ตนั ในเดือน
ท่ีผา่นมาท าใหย้อดรวมส าหรับปีน้ีอยูท่ี่ 2 ลา้นลา้นตนั จาก 4.4 ลา้นตนั ของสัญญาส่งออกทัว่ประเทศ ตามขอ้มูล
ของTradersในทอ้งถ่ิน  และยงัตั้งขอ้สังเกตว่า อินเดียยงัคงมีปัญหาเก่ียวกบัตูค้อนเทนเนอร์และการขนส่ง แต่
นโยบายท่ีอนุญาตให้โรงงานสามารถเปล่ียนโควตา้ส าหรับขายในประเทศไปเป็นการส่งออกไดช่้วยการส่งออก  
ส่ือท้องถ่ินระบุว่า Visakhapatnam Port Trust ได้จดัล าดบัความส าคญัของเรือส าหรับการส่งออกน ้ าตาลและ
กระตุน้ใหท้่าเรืออ่ืนๆ ปฏิบติัตาม 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  กระทรวงเกษตรของอินเดียระบุว่า พื้นท่ีออ้ยของประเทศประมาณ 76% 
ได้รับการเก็บเก่ียวแล้ว  ในรัฐมหาราษฏระโรงงานผลิตน ้ าตาลได้ 9.58 ล้านตนั ณ วนัท่ี 18 มีนาคม และ 31 
โรงงานจาก 187 โรงงานไดปิ้ดหีบแลว้  โรงงานในเขต Kolhapur, Satara และ Sangli คาดวา่จะยงัหีบออ้ยต่อไป
ในเดือนเมษายน  จนถึงขณะน้ีโรงงานในรัฐช าระค่าออ้ยไปแลว้ 87% 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Daiji World & Business World รายงานว่า ชาวไร่อ้อยในรัฐอุตรประเทศ
เปล่ียนมาปลูกสตรอเบอร่ีเพื่อรายไดท่ี้สูงข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายค่าออ้ยล่าชา้ของโรงงาน อยา่งไร
ก็ตามสตรอเบอร์ร่ีสามารถปลูกควบคู่ไปกบัออ้ยไดเ้ช่นกนัส่ือทอ้งถ่ินวิเคราะห์วา่ โรงงานตอ้งการเพิ่มราคาขาย
ขั้นต ่า (MSP) ของน ้าตาลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค่าออ้ยของเกษตรกร 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  กระทรวงพาณิชยข์องจีนคาดวา่จะมีการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 60,000 ตนั สู่
ฮ่องกงช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคมเทียบกบัท่ีไม่มีการน าเขา้เลยในคร่ึงปีแรก  ขณะเดียวกนัส่ือทอ้งถ่ินของจีน
รายงานวา่ ศาลไดต้ดัสินจ าคุก 19 คน เป็นเวลา 5-15 ปีในขอ้หาลกัลอบน าเขา้น ้าตาล 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Traders กล่าวว่า บริษทัการคา้แห่งปากีสถาน (TCP) ปฏิเสธขอ้เสนอการ
ประมูลอีกคร้ังส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั  ในขณะเดียวกนัในรายงานของสมาคมโรงงาน
น ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ระบุว่า ราคาน ้ าตาลในประเทศเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเงินรูปีปากีสถานท่ีอ่อนตวัลง
และการเพิ่มภาษีการขายจาก 8% เป็น 17% รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ  ส านักงานความรับผิดชอบแห่งชาติ (NAB) 
ยงัคงตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนน ้ าตาลในทางท่ีผิดและไดเ้ชิญหวัหนา้สมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน 
PSMA เพื่อหารือในประเด็นน้ี 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  รายงานจากสมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ระบุว่า ผลผลิต
ออ้ยในปี 2563/2564 ของปากีสถานจะสูงถึง 75.7 ล้านตนั ซ่ึงสูงกว่า 75.5 ล้านตนั ท่ีผลิตได้ในปี 2559/2560 
เน่ืองจากพื้นท่ีออ้ยท่ีเพิ่มข้ึน  นกัวิเคราะห์ตั้งค  าถามว่า ในปีน้ีผลผลิตน ้ าตาลจะลดลงมากไดอ้ย่างไร เน่ืองจาก
การผลิตน ้ าตาลในปี 2559/2560 ผลิตน ้ าตาลไดม้ากกวา่ 7 ลา้นตนั ซ่ึงมากกว่าท่ีคาดการณ์ไวใ้นฤดูกาลน้ีเกือบ 
1.5 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Czarnikow กล่าวว่า แม้จะมีการเปล่ียนแปลงวิธีการก าหนดราคาของ 
Petrobras ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการผลิตของบราซิลเน่ืองจากโรงงานไดข้ายน ้ าตาลล่วงหน้าไป
แลว้มากกวา่ 80% ของการส่งออกน ้ าตาลท่ีวางแผนไว ้ หวัหนา้ท่ีปรึกษา Archer Consulting กล่าวเพิ่มเติมวา่ รา
คาไฮดรัสก าลังลดลงและจะมีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับโรงงานบางแห่งในการยกเลิกสัญญาการส่งออกน ้ าตาล  
ในทางกลบักนัก็ได้ตั้งขอ้สังเกตว่า ราคาแอนไฮดรัสสูงกว่าระดบัเฉล่ียท่ีโรงงานในบราซิลไดท้  าการป้องกนั
ความเส่ียงของราคาในการส่งออกน ้ าตาล ซ่ึงอาจกระตุน้ให้ผูผ้ลิตบางรายยกเลิกการขายน ้ าตาลและเปล่ียนไป
เป็นเอทานอลแทน 
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 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Traders กล่าวว่า ทั้ งสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลล่วงหน้าตลาดนิวยอร์คเดือน
พฤษภาคม และพรีเม่ียมของเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ลดลงเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม ท่ามกลางความคาดหวงั
ของอุปทานน ้ าตาลท่ีมากข้ึนและการถือตัว๋ซ้ือท่ีลดลงของกองทุน  รายงานจาก CFTC แสดงให้เห็นวา่กองทุน
ลดสถานะตัว๋ซ้ือลงเกือบ 3,000 ล็อต เหลือเพียง 131,390 ล็อต ณ วนัท่ี 16 มีนาคม เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบั
การระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่  ทางด้านหัวหน้าของบริษัทท่ีปรึกษา Archer Consulting แยง้ว่า 
กองทุนได้ผลักดันราคาน ้ ามันดิบให้สูงเกินจริงเม่ือเทียบกับปัจจยัพื้นฐานท่ีบ่งช้ีอุปสงค์ท่ีลดลงเน่ืองจาก
เศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 
 
    

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

23 มีนาคม 2564 


