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                                                                                                                                               22 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 16.78 16.73 16.77 16.30 16.43 -0.35 43,614 
ตุลาคม 2564 17.07 17.05 17.05 16.61 16.74 -0.33 56,787 
มีนาคม 2565 17.36 17.32 17.35 16.90 17.03 -0.33 17,734 
พฤษภาคม 2565 16.53 16.48 16.52 16.11 16.21 -0.32 3,801 
กรกฎาคม 2565 15.99 15.95 15.98 15.59 15.69 -0.30 949 
ตุลาคม 2565 15.69 15.68 15.68 15.31 15.41 -0.28 346 
มีนาคม 2566 15.88 15.88 15.88 15.51 15.61 -0.27 94 
พฤษภาคม 2566 15.21 15.01 15.01 14.85 14.93 -0.28 56 
กรกฎาคม 2566 14.71 14.68 14.68 14.35 14.43 -0.28 37 
ตุลาคม 2566 14.41 14.39 14.39 14.04 14.13 -0.28 42 
มีนาคม 2567 14.49 14.23 14.23 14.15 14.19 -0.30 186 
พฤษภาคม 2567 14.25 13.85 13.95 13.95 13.95 -0.30 15 
        123,646 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 425.70 425.00 426.00 416.30 418.70 -7.00 4,931 
ตุลาคม 2564 440.20 440.10 440.10 432.30 435.30 -4.90 4,095 
ธนัวาคม 2564 449.30 448.00 448.60 441.30 443.10 -6.20 820 
มีนาคม 2565 456.00 455.30 455.30 448.30 450.20 -5.80 759 
พฤษภาคม  2565 453.00 451.70 451.90 446.50 447.70 -5.30 447 
สิงหาคม 2565 

 

448.60 446.00 446.80 440.90 442.70 -5.90 266 
ตุลาคม 2565 441.70 434.40 436.10 434.40 436.10 -5.60 88 
ธนัวาคม 2565 440.90 N/A 435.30 435.30 435.30 -5.60 N/A 
        11,406 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 143,357 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 955,824 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 0.03-0.10 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน จากการคาดการณ์จะมีฝนตก

ลงมาในบราซิลช่วงปลายสัปดาห์น้ี นอกจากน้ีความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการเอทานอลในบราซิลยงัก็ส่งผล

ต่อราคาน ้ าตาลเช่นกนั หลงัจากท่ีราคาน ้ ามนั เอทานอล และไฮดรัสของบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 

เดือน 3 สัปดาห์ ท่ี 2.8753 บาร์เรล/ลิตร ซ่ึงอาจท าใหโ้รงงานน ้ าตาลในบราซิลหนัไปผลิตน ้ าตาลมากกวา่ผลิตเอ

ทานอล จึงเป็นการเพิ่มอุปทานน ้ าตาล ทางด้านราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 

2564 ปิดตลาดลดลง 0.27 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.37% ท่ีระดับ 72.85 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจาก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 70.78-73.28 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.35 เซนต ์หรือ 2.09% ท่ีระดบั 16.43 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.30-16.77 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดลดลง 0.33 เซนต์ หรือ 1.90% ท่ีระดบั 17.03 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.90-17.35 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลงทุก
เดือนในช่วง -0.32 ถึง -0.27 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 143,357 ล็อต สัญญาน ้ าตาล
คงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง 
7,424 ล็อต เหลือ 92,402 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 2,565 ล็อต เป็น 955,824 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน สู่ระดบั

ต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 7.00 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.64% ท่ีระดบั 418.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 416.30-426.00 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดลดลง 4.90 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 1.11% ท่ีระดบั 435.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 432.30-440.10 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 การซ้ือขายในตลาดช่วยให้ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คฟ้ืนตวัในวนัท่ี 21 

มิถุนายน ท่ามกลางการขายกองทุน การตอ้งเผชิญกบัสภาพอากาศแห้งแลง้อีกคร้ังในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

บวกกบัค่าขนส่ง และราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูง และราคาเอทานอลท่ีสูงกวา่ราคาน ้ าตาลลว้นมีส่วนท าให้ราคาน ้ าตาล

สูงข้ึน หน่วยงานท่ีวเิคราะห์เศรษฐกิจคาดการณ์วา่ ดชันีราคาอาหาร อาหารสัตวแ์ละเคร่ืองด่ืม (FFB) จะเพิ่มข้ึน  

3.  การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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25% ในปี 2564 เน่ืองจากน ้าตาล ธญัพืช และเมล็ดพืชน ้ามนัมีราคาแพง และคาดวา่น่าจะลดลงอีกคร้ังราว 1.6% 

ในปี 2565 เม่ือตวัเลขการผลิตสูงข้ึน 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 Czarnikow คาดการณ์ว่า ตลาดน ้ าตาลโลกจะมีความเส่ียงมากข้ึนท่ีจาก

ผลกระทบกบันโยบายเอทานอล E20 ของอินเดีย ซ่ึงคาดวา่นโยบายน้ีจะดูดซบัน ้ าตาลได ้6 ลา้นตนั ในปี 2566 

และ 10 ลา้นตนั ภายในปี 2573 ขณะท่ีบริษทั Sao Martinho กล่าววา่ส่ิงน้ีสามารถขจดัส่วนเกินและผลกัดนัราคา

น ้าตาลใหสู้งข้ึนในระยะกลางถึงระยะยาว 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาขา้วโพดในสหรัฐอเมริกาและราคาน ้ าตาลใน

บราซิลพุ่งสูงข้ึนในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงอาจเพิ่มต้นทุนการผลิตเอทานอลและท าให้ผลผลิตลดลง 

ปัจจุบนั เอทานอลมีราคาแพงกวา่น ้ ามนัเบนซินในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสามารถลดก าลงัการผลิตได ้อยา่งไรก็ตาม 

Refinitiv Eikon ไดค้  านวณส่วนต่างของเอทานอลท่ี 13 เซนต์/แกลลอน ในเขต Corn Belt ของสหรัฐฯ ขณะท่ี

ในบราซิล ราคาน ้ าตาลลดลงต ่ากว่าระดบัเอทานอลอีกคร้ังเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 2 นบัตั้งแต่มีนาคม 

2563 ตามขอ้มูลของ Wall Street Journal ดา้น Marex Spectron กล่าววา่ โรงงานต่างๆ ก าลงัรอดูวา่สถานการณ์

จะเป็นอยา่งไรก่อนท่ีจะลดสัดส่วนการผลิตน ้าตาลลง 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 19 มิถุนายน ราคาขายปลีกน ้ าไฮดรัสเฉล่ีย

เพิ่มข้ึน 0.3% และราคาน ้ ามนัเบนซินเพิ่มข้ึน 0.11% ตามขอ้มูลของ ANP ท าให้ราคาไฮดรัสอยู่ท่ี 77.5% ของ

ราคาน ้ ามนัเบนซิน ซ่ึงสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2560 ด้าน Safras & Mercado ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไฮดรัสใน

ขณะน้ีไม่สามารถแข่งขนัไดเ้ป็นเวลาสองเดือน ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุปสงคข์องป๊ัมและกดดนัราคาหนา้โรงงาน 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 COFCO Sugar ก าลังลงทุน 191 ล้านหยวน (30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ใน

ประเทศจีนเพื่อขยายการผลิตน ้ าตาล 150,000 ตนั ท่ีโครงการโรงงานน ้ าตาล Caofeidian การผลิตน่าจะเร่ิมในปี 

2566 ในขณะเดียวกัน Nanning Sugar ได้ประกาศแผนการท่ีจะระดมทุน 600 ล้านหยวน (93 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) โดยการออกหุน้ 

วนัท่ี 22 มิถุนายน รัฐกรณาฏกะของอินเดียหวงัท่ีจะขยายพื้นท่ีออ้ยในปี 2564/2565 เป็น 668,000 

เฮคแตร์ เพิ่มข้ึนจาก 569,000 เฮคแตร์ ในปีน้ี อย่างไรก็ตามเกษตรกรก าลงัเรียกร้องให้รัฐก าหนดราคาออ้ยให้

สูงข้ึนเพื่อรับมือกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจเกิดข้ึนจากไวรัสโคโรน่า  

วนัท่ี 22 มิถุนายน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในปากีสถานไดรั้บค าสั่งให้จดัเตรียมการน าเขา้น ้ าตาลใน

ปีงบประมาณท่ีจะมาถึงไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ

ปากีสถานกล่าวถึงการคงไวซ่ึ้งปริมาณน ้ าตาลส ารองในเชิงกลยุทธ์ เพื่อรักษาราคาน ้ าตาลในประเทศให้อยู่

ภายใตก้ารควบคุม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาจากราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา 
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ขณะเดียวกนั คณะกรรมการวุฒิสภาก าลงัพิจารณาขอ้เสนอยกเลิกอากรส่งออกโมลาส สมาคมโรงงาน

น ้ าตาลแห่งปากีสถานร่วมหารือเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เน่ืองจากมีขอ้เสนอแนะวา่จะท าให้การผลิต

และการส่งออกเอทานอลลดลง 

 

 

   ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

23 มิถุนายน 2564 


