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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                23 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.53 15.52 15.54 15.05 15.43 -0.10 74,261 
กรกฎาคม 2564 15.29 15.29 15.31 14.92 15.18 -0.11 44,085 
ตุลาคม 2564 15.27 15.28 15.28 14.91 15.13 -0.14 20,068 
มีนาคม 2565 15.57 15.55 15.56 15.24 15.41 -0.16 8,383 
พฤษภาคม 2565 14.92 14.89 14.90 14.62 14.74 -0.18 2,672 
กรกฎาคม 2565 14.41 14.40 14.42 14.15 14.23 -0.18 3,476 
ตุลาคม 2565 14.12 14.12 14.13 13.86 13.91 -0.21 2,689 
มีนาคม 2566 14.25 14.25 14.26 13.96 14.00 -0.25 1,059 
พฤษภาคม 2566 13.79 13.79 13.80 13.46 13.51 -0.28 998 
กรกฎาคม 2566 13.51 13.51 13.52 13.22 13.23 -0.28 321 
ตุลาคม 2566 13.43 13.43 13.43 13.15 13.16 -0.27 169 
        158,181 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 449.40 447.80 448.00 432.40 440.50 -8.90 11,167  
สิงหาคม 2564 436.70 435.00 435.50 423.80 431.50 -5.20 5,819  
ตุลาคม 2564 427.50 426.00 426.30 416.00 423.20 -4.30 1,379  
ธนัวาคม 2564 424.50 424.00 424.00 413.80 420.40 -4.10 365  
มีนาคม 2565 423.80 422.00 422.00 415.20 420.00 -3.80 199  
พฤษภาคม  2565 416.60 412.70 414.00 410.00 413.20 -3.40 21  
สิงหาคม 2565 

 

410.30 407.10 409.10 406.10 407.80 -2.50 14  
ตุลาคม 2565 401.10 400.00 401.70 399.80 399.80 -1.30 62  
             19,026 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 164,218 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,058,767 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  -0.03 ถึง 0.01 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ  1 

เดือน 3 สัปดาห์  จากราคาน ้ ามนัดิบลดลงมากกว่า 6% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับ

ลดลงเป็นขาลงส าหรับราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้ าตาลมากกวา่ 

ส่วนทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 3.80 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 6.12% ท่ีระดบั 57.76 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 57.25-61.35 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.10 เซนต ์หรือ 0.64% ท่ีระดบั 15.43 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 15.05-15.54 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.11 เซนต์ หรือ 0.72% ท่ีระดบั 15.18เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.92-15.31 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลง ทุก
เดือนในช่วง -0.28 ถึง -0.14 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 164,218 ล็อต สัญญาน ้ าตาล
คงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 
1,188 ล็อต เหลือ 373,250 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 5,817 ล็อต เป็น 1,058,767 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 8.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.98% 

ท่ีระดบั 440.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 432.40-448.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 5.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.19% ท่ีระดบั 

431.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 423.80-435.50เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Rabobank คาดการณ์วา่ ในปี 2564/2565 จะมีน ้ าตาลเกินดุลทัว่โลก 1.5 ลา้น
ตนั เทียบกับการขาดดุล 2.8 ล้านตนั ในปี 2563/2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ก่อนหน้าน้ีว่าจะขาดดุล 
300,000 ตนั  ในทางตรงกนัขา้ม Czarnikow คาดการณ์เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้จะมีน ้ าตาลเกินดุลทัว่โลก 3 ลา้นตนั 
ในปี 2564/2565 อยา่งไรก็ตามทั้งสองกลุ่มเตือนวา่อาจมีการลดลงไดท่ี้อาจเกิดข้ึนจากฝ่ังบริโภค 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Rabobank คาดการณ์ว่าความตอ้งการน ้ าตาลทัว่โลกจะเพิ่มข้ึน 1.4% ในปี 
2564/2565 แมว้่าธนาคารจะเตือนวา่การระบาดใหญ่ของไวรัสอาจส่งผลเสียต่อความตอ้งการ  Barchart กล่าว
เพิ่มเติมวา่ โคโรนาไวรัสระลอกท่ีสามจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและการบริโภค  ทางดา้น Marex Spectron เป็น 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่การระบาดของไวรัสไดก้ระตุน้การบริโภคน ้ าตาลภายในครัวเรือน และการประมูลน าเขา้ใน
แอฟริกาและเอเชียช้ีใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการน ้าตาลนั้นสูงข้ึน 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Marex Spectron กล่าววา่ ฝนท่ีตกนอ้ยในบราซิล ปริมาณเอทานอลในสต็อก
ต ่า และปัญหาด้านการขนส่งน่าจะสนับสนุนราคาน ้ าตาลต่อไป  คาดว่าจะไม่มีผูผ้ลิตรายใดขายได้อย่างมี
นัยส าคญัเวน้แต่ราคาจะสูงถึง 18.50 เซนต์/ปอนด์ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีอินเดียส่งออกได้ก าไรโดยไม่ตอ้งรับเงิน
อุดหนุน ทางด้าน Sucden กล่าวว่า ผูน้  าเข้าสามารถเปล่ียนไปใช้น ้ าตาลจากแหล่งก าเนิดในอินเดียได้หาก
สายการผลิตในบราซิลชา้เกินไป แต่ Traders แยง้วา่ในอินเดียมีน ้าตาลทรายดิบจ านวนจ ากดั 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Traders บางรายกล่าวว่า ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนกว่าเงินเหรียญสหรัฐฯ
ก าลังผลักดันราคาน ้ าตาลและดูเหมือนว่ากองทุนจะต้องการลดสถานะตั๋วซ้ือในตลาดสินค้าโภคภัณฑ ์ 
Rabobank ไม่เห็นดว้ย โดยคาดการณ์ความสนใจเพิ่มเติมในการซ้ือกองทุนในสินคา้เกษตรเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ  ในท านองเดียวกนั Marex Spectron แยง้ว่า ความเส่ียงจากสภาพอากาศและการกกัตุน
อาหารก าลงักระตุน้ใหก้องทุนมีความสนใจในสินคา้โภคภณัฑ ์
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  SECEX รายงานว่า ตั้ งแต่ตน้เดือนจนถึงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคม 
บราซิลส่งออกน ้ าตาล และกากน ้ าตาล 1.18 ลา้นตนั เทียบกบั 1.42 ลา้นตนั ในทั้งเดือนมีนาคมปีท่ีแลว้ มีเรือ 36 
ล า ท่ีรอบรรทุกน ้ าตาล 1.27 ลา้นตนั ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 17 มีนาคม เทียบกบั 37 ล า และ 1.57 ลา้นตนั ใน
สัปดาห์ก่อนหน้า  จ  านวนเรือรอคิวดงักล่าวสูงกว่าช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ถึง 71% หน่วยงานจดัส่งสินคา้ SA 
Commodities / Unimar กล่าวในท านองเดียวกนัว่า จ  านวนเรือรอรับถัว่เหลืองสูงข้ึน 27% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
Traders กล่าววา่ ตน้ทุนการขนส่งสูงข้ึนเกือบสองเท่าเป็น 30,000 เหรียญสหรัฐฯ/วนั และค่าขนส่งรถบรรทุกก็
เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Safras & Mercado คาดการณ์ผลผลิตอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ปี 
2564/2565 วา่จะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 605 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในประมาณการท่ีสูงท่ีสุดในตลาด โดยพิจารณาจาก
ฝนท่ีตกดีในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ช่วยบรรเทาสภาวะแหง้แลง้  ทั้งน้ีคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้40 ลา้น
ตนั และเอทานอล 3 หม่ืนล้านลิตร  ขณะท่ี Rabobank ตั้งเป้าผลผลิตออ้ย ปี 2564/2565 ในภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลไวท่ี้ 575 ลา้นตนั โดยมีสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 47%  และไดเ้ตือนเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบของ
ปริมาณน ้าฝนท่ีลดลงในเดือนกุมภาพนัธ์ในพื้นท่ีปลูกออ้ยหลกั 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  รัฐบาลรัสเซียกล่าววา่ก าลงัพิจารณาท่ีจะยกเลิกภาษีน าเขา้น ้ าตาล USD 340 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส าหรับน ้ าตาลทรายขาว 350,000 ตนั ท่ีจะน าเขา้ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 
เพื่อควบคุมราคา  อย่างไรก็ตามด้วยราคาน ้ าตาลทรายขาวในปัจจุบนัท่ี 450 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั บวกค่าขนส่ง
และภาษีทอ้งถ่ิน ท าใหน้ ้ าตาลท่ีน าเขา้จะมีราคาประมาณ 50 รูเบิล/ กก. (0.7 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) มากกวา่ราคา
น ้าตาลหนา้โรงงานสูงสุดท่ี 46 รูเบิล/กก. (0.6 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
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 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  ณ วนัท่ี 22 มีนาคม โรงงานน ้ าตาล 129 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระ ของ
อินเดีย ยงัคงด าเนินการหีบออ้ยอยู ่เทียบกบั 51 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้   จนถึงขณะน้ีรัฐผลิต
น ้ าตาลได้ 9.756 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.71 ล้านตนั ในปีท่ีแล้ว  ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในรัฐประมาณ 70% 
คลา้ยกบัปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของ Central Water Commission (CWC) ในทางตรงกนัขา้ม ณ วนัท่ี 22 มีนาคม รัฐ
อุตรประเทศผลิตน ้ าตาลได ้8.869 ลา้นตนั ลดลงจาก 9.074 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีโรงงาน 29 โรงงาน ได้
ปิดหีบไปแลว้ในปีน้ี เทียบกบั 4 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  เวียดนามคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้600,000 ตนั ในปี 2564 ลดลง 34%  จากปี
ท่ีแล้ว ส าหรับความตอ้งการ 2.2 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 3-5% เม่ือเทียบปีก่อนหน้า ตามผลการวิจยัของ SSI   ราคา
น ้าตาลในประเทศคาดวา่จะฟ้ืนตวั เพิ่มข้ึนเป็น 17,000 ดอง/กก. (0.73 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) จาก 13,500 ดอง/กก. 
(0.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในช่วงปลายปีท่ีแลว้ เน่ืองจากภาษีน าเขา้ชัว่คราว  ราคาและอากรท่ีสูงข้ึนน่าจะท าให้
สต็อกน ้ าตาลเก่าท่ีน าเขา้จากไทยออกสู่ตลาดได ้ โรงงานยงัเพิ่มราคาออ้ยเป็นกวา่ 900,000 ดอง/ตนั (39 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั) เพิ่มผลก าไรของเกษตรกรเป็นสองเท่า 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  สภาโรงงานน ้ าตาลออสเตรเลีย (ASMC) เผยแผนการเพิ่มรายได้ของ
อุตสาหกรรมน ้ าตาลจากในปัจจุบนัท่ี 2 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย (1.55 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เป็น           3 
พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2.32 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2573 ส่วนหน่ึงโดยมุ่งเน้นไปท่ีการคา้และ
การตลาด รัฐควนีส์แลนดส์ามารถผลิตออ้ยได ้29.33 ลา้นตนั ในปี 2563 ซ่ึงมากกวา่ปี 2562 ถึง 1 ลา้นตนั 
 
    

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

24 มีนาคม 2564 


