
Daily Market Report                                                       

 25 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต ่าสุด ปิด 

 

เปลี ยนแปลง 
เพิ ม (+),ลด (-) 

จ่านวนซื้อขาย 
(ล็อต) 

พฤษภาคม 2564 15.63 15.54 15.63 15.01 15.09 -0.54 56,840 
กรกฎาคม 2564 15.40 15.33 15.40 14.89 14.95 -0.45 32,946 
ตุลาคม 2564 15.31 15.24 15.30 14.88 14.92 -0.39 14,736 
มีนาคม 2565 15.55 15.44 15.53 15.17 15.21 -0.34 5,680 
พฤษภาคม 2565 14.82 14.71 14.79 14.52 14.57 -0.25 2,473 
กรกฎาคม 2565 14.24 14.16 14.23 14.02 14.07 -0.17 2,250 
ตุลาคม 2565 13.88 13.81 13.89 13.71 13.76 -0.12 1,262 
มีนาคม 2566 13.98 13.92 14.01 13.84 13.90 -0.08 582 
พฤษภาคม 2566 13.52 13.48 13.59 13.45 13.48 -0.04 438 
กรกฎาคม 2566 13.25 13.23 13.36 13.20 13.24 -0.01 701 
ตุลาคม 2566 13.19 13.25 13.30 13.17 13.20 +0.01 231 

118,139 

เดือนส่งมอบ ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต ่าสุด ปิด

 

เปลี ยนแปลง 

เพิ ม (+),ลด (-) 

จ่านวนซื้อขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 450.30 448.50 452.20 437.30 439.20 -11.10 5,917 
สิงหาคม 2564 438.30 437.30 440.70 427.00 429.10 -9.20 3,085 
ตุลาคม 2564 429.20 428.20 430.40 417.50 419.40 -9.80 957 
ธันวาคม 2564 426.30 425.10 425.90 415.90 417.60 -8.70 141 
มีนาคม 2565 425.00 423.20 424.10 415.90 417.00 -8.00 65 
พฤษภาคม  2565 415.90 414.80 414.80 410.00 410.50 -5.40 65 
สิงหาคม 2565 408.60 404.80 405.40 404.20 404.20 -4.40 8 
ตุลาคม 2565 400.20 397.80 398.80 395.80 395.80 -4.40 12 

    10,250 

จ่านวนซื้อขายรวมทั้งสิ้น 136,092 ล็อต จ่านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,053,368 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block) 

2. ราคาน้่าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

         บริษัท อ้อยและน้า่ตาลไทย จ่ากัด
THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD.

1. ราคาน้่าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)
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ตลาดน้่าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที มีทั้งเพิ มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 

-0.11 ถึง 0.06 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที ลดลงจากวันก่อน เนื องจากราคาน้่ามันดิบที ลดลงส่งผลกระทบต่อ

ราคาน้่าตาล และการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ซึ งอาจกระตุ้นให้เกิดการ

ส่งออกจากผู้ผลิตน้่าตาลของบราซิลเพิ มข้ึน ทางด้านราคาน้่ามันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 

2564 ปิดตลาดลดลง 2.62 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.28% ที ระดับ 58.56 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจาก

เคลื อนไหวอยู่ในช่วง 57.44-60.86 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน้่าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.54 เซนต์ หรือ 3.45% ที ระดับ 15.09 เซนต์ หลังจากเคลื อนไหวอยู่ในช่วง 15.01-15.63 เซนต์ ส่วนราคา
น้่าตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.45 เซนต์ หรือ 2.92% ที ระดับ 14.95 
เซนต์ หลังจากเคลื อนไหวอยู่ในช่วง 14.89-15.40 เซนต์ ส่าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื นๆ ปิดตลาดลดลง
ทุกเดือนยกเว้นเดือนตุลาคม 2566 ในช่วง -0.39 ถึง 0.01 เซนต์ ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจ่านวน 
136,092 ล็อต สัญญาน้่าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วันที  24 มีนาคม 2564 ของน้่าตาลตามสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 1,150 ล็อต เหลือ 361,532 ล็อต และของน้่าตาลทั้งตลาดเพิ มข้ึน 4,389 ล็อต เป็น 
1,053,368 ล็อต  

ส่วนราคาน้่าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกล้ปิดตลาดด้วยราคาที ลดลงจากวันก่อนทุกเดือน โดย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 11.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.47% ที ระดับ 439.20 

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื อนไหวอยู่ในช่วง 437.30-452.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่วนราคาน้่าตาลตามสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 9.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.10% ที ระดับ 429.10 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตัน หลังจากเคลื อนไหวอยู่ในช่วง 427.00-440.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

วันที  25 มีนาคม 2564 สื อท้องถิ นของอินเดีย รายงานว่า  รัฐบาลอินเดียก่าลังพิจารณาที จะเพิ มการ

ส่งออกน้่าตาลอีก 2 ล้านตัน ส่าหรับปี 2563/2564 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 1 ล้านตัน จนถึงขณะนี้มีการส่งออก

น้่าตาลไปแล้ว 4.3 ล้านตัน ซึ ง 2.14 ล้านตัน จากจ่านวนดังกล่าวถูกส่งออกจากโรงงานแล้ว อย่างไรก็ตาม

นักวิเคราะห์แย้งว่า อินเดียไม่น่าจะส่งออกได้เกิน 5.5 ล้านตัน เนื องจากการเก็บเกี ยวก่าลังจะสิ้นสุดลงท่าให้

ปริมาณน้่าตาลทรายดิบนั้นมีอย่างจ่ากัด และมรสุมจะท่าให้การส่งออกในไตรมาสที  3 ชะลอตัว 

วันที  25 มีนาคม 2564 ความแออัดของเรือส่งสินค้าในคลองสุเอช (คลองที เชื อมทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนเข้ากับทะเลแดง ในประเทศอียิปต์ ช่วยให้การเดินทางระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียสั้นลง) ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อตลาดน้่าตาลเนื องจากการส่งออกที ส่าคัญส่วนใหญ่ต้องเปลี ยนไปใช้เส้นทางอื น และสินค้าของบราซิล

สามารถใช้คลองปานามาหรือช่องแคบมาเจลลันแทนได้ อย่างไรก็ตามในความแออัดดังกล่าวคาดว่าจะส่งผล

กระทบต่อราคาน้่าตาล โดยเป็นการผลักดันต้นทุนน้่ามันดิบและการขนส่งขึ้นอยู่กับว่าการจราจรจะกลับคืนสู่

สภาพปกติได้เร็วเพียงใด นอกจากนี้นักวิเคราะห์จาก Commonwealth Bank of Australia กล่าวว่า ความ

3. การเคลื อนไหวของราคาน้่าตาล

4. ข่าวที ส่าคัญ
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แออัดของเรือรอรับสินค้าที ท่าเรือของบราซิลยังสนับสนุนราคาน้่าตาลที เพิ มข้ึนเมื อวันที  25 มีนาคม และจากการ

รายงานของ S&P Global Platts ณ วันที  18 มีนาคม ในการขนส่งน้่าตาล 50,000 ตัน จากซานโตสไปยังเมืองรื อ

จ้าวในประเทศจีน มีค่าใช้จ่าย 51 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ มขึ้น 94% เมื อเทียบกับปีที แล้ว และคาดว่าอัตราค่า

ขนส่งจะเพิ มข้ึนอย่างต่อเนื องในเดือนเมษายน 

วันที  25 มีนาคม 2564  Agroconsult คาดการณ์ว่าจะมีการขาดดุลน้่าตาล 1 ล้านตัน ในปี 

2564/2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เพิ มขึ้นจาก 200,000 ตัน ในปี 2563/2564 นักวิเคราะห์

ระบุว่าผลผลิตน้่าตาลในปี 2563-2564 ของอินเดียอาจต ่ากว่าที คาดการณ์ไว้ที  30 ล้านตัน และการผลิตน้่าตาลใน

ปี 2564/2565 อาจลดลงเนื องจากการเปลี ยนไปเป็นเอทานอล 

วันที  25 มีนาคม 2564  ต้นทุนในการขนส่งน้่าตาลจากเมืองริเบลราโอ เปรโต้ ไปยังเมืองซานโตส

เพิ มขึ้น 30% เมื อเทียบกับปีก่อน เนื องจากการต้องแข่งกับการขนส่งถั วเหลือง และยังปฏิเสธข้ออ้างที เกี ยวข้อง

เรื องความแออัดของท่าเรือในซานโตสและปารานากัว Traders กล่าวว่าผู้รับน้่าตาลของสัญญาซื้อขายน้่าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คเดือนมีนาคมที เพิ งหมดเวลาซื้อขายไปนั้นยังไม่ได้เริ มเสนอชื อเรือ นักลงทุนเตือนว่าความ

แออัดของการขนส่งอาจกลายเป็นปัญหาตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม และเมื อท่าเรือปารานากัวเริ ม

มีการจัดส่งออกข้าวโพด ในขณะเดียวกันราคาไฮดรัสในประเทศยังคงลดลง แต่ลดในอัตราที ช้าลงเนื องจากผู้จัด

จ่าหน่ายไม่ได้ช่าระบัญชี เนื องจากสินค้าคงคลังที จ่ากัด 

วันที  25 มีนาคม 2564  Agroconsult คาดการณ์ผลผลิตอ้อยในบราซิลปี 2564/2565 จะอยู่ที  585

ล้านตัน โดยมีการผลิตน้่าตาลอยู่ที  35.8 ล้านตัน และเอทานอลที  28.1 พันล้านลิตร  ส่งผลให้การส่งออกน้่าตาล

ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลน่าจะลดลงเหลือ 26.5 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ลดลง 3 ล้านตันในปีนี้ และคาดว่า

ความต้องการเอทานอลจะเพิ มขึ้นเป็น 88 ล้านลิตร/วัน  ในปี  2564/2565 จาก 85 ล้านลิตร/วัน ในปี 

2563/2564 ในขณะเดียวกัน StoneX ตั้งเป้าผลผลิตอ้อยไว้ที  590.4 ล้านตัน ผลผลิตน้่าตาลอยู่ที  35.5 ล้านตัน 

และเอทานอล 29.5 พันล้านลิตร และคาดว่าสัดส่วนในการผลิตน้่าตาลจะลดลงเหลือ 45.2% จาก 45.9% ใน

ฤดูกาลนี้ เนื องจากราคาเอทานอลที สูงขึ้นซึ งเป็นผลจากอุปสงค์ที เพิ มข้ึน 

วันที  25 มีนาคม 2564    Sugar.ru รายงานว่า ผู้ผลิตน้่าตาลของรัสเซียตกลงที จะขยายเวลาก่าหนด

ราคาสูงสุดของน้่าตาลในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม แม้ว่าตอนนี้การก่าหนดราคาจะใช้กับการซื้อในร้านค้าใน

เครือเท่านั้น ในขณะเดียวกันรัสเซียน่าเข้าน้่าตาลทรายขาวจากเบลารุส 9,300 ตัน ในช่วง 25 วันแรกของเดือน

มีนาคม ซึ งมากกว่าในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า การส่งออกน้่าตาลทางรถไฟสูงถึง 25,600 ตัน ซึ งเท่ากันกับเดือน

ก่อน 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน้่าตาลไทย จ่ากัด 

26 มีนาคม 2564 
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