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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                26 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 15.09 15.12 15.29 15.09 15.19 +0.10 34,213 
กรกฎาคม 2564 14.95 15.00 15.12 14.95 15.02 +0.07 21,406 
ตุลาคม 2564 14.92 14.97 15.09 14.93 14.97 +0.05 11,090 
มีนาคม 2565 15.21 15.25 15.33 15.19 15.22 +0.01 6,120 
พฤษภาคม 2565 14.57 14.58 14.65 14.49 14.53 -0.04 3,276 
กรกฎาคม 2565 14.07 14.14 14.15 13.92 13.96 -0.11 3,378 
ตุลาคม 2565 13.76 13.83 13.84 13.55 13.60 -0.16 4,539 
มีนาคม 2566 13.90 13.91 13.91 13.65 13.71 -0.19 2,265 
พฤษภาคม 2566 13.48 13.51 13.51 13.26 13.31 -0.17 940 
กรกฎาคม 2566 13.24 13.28 13.28 13.04 13.08 -0.16 662 
ตุลาคม 2566 13.20 13.24 13.24 13.01 13.05 -0.15 493 
        88,382 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 439.20 441.80 444.50 436.00 437.10 -2.10 3,760 
สิงหาคม 2564 429.10 431.10 433.00 427.70 428.60 -0.50 2,658 
ตุลาคม 2564 419.40 421.70 422.80 418.70 419.70 +0.30 1,106 
ธนัวาคม 2564 417.60 420.00 420.60 417.90 417.90 +0.30 115 
มีนาคม 2565 417.00 418.80 418.80 417.00 417.10 +0.10 35 
พฤษภาคม  2565 410.50 410.70 410.70 409.40 409.40 -1.10 7 
สิงหาคม 2565 

 

404.20 404.10 404.10 402.10 402.70 -1.50 25 
ตุลาคม 2565 395.80 396.00 396.00 394.20 394.20 -1.60 44 
           7,750 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 90,595 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,057,972 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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง  0.01-0.07 

เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อน เน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนกว่า 4 % ส่งผลดีต่อราคา   

เอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้ าตาล ซ่ึงจะท า

ให้อุปทานน ้ าตาลลดลง ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 2.41 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.12% ท่ีระดบั 60.97 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 

58.32-61.36 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.10 เซนต์ หรือ 0.66% ท่ีระดบั 15.19 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 15.09-15.29 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.07 เซนต์ หรือ 0.47% ท่ีระดบั 
15.02 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.95-15.12 เซนต ์ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ เดือน
ใกลปิ้ดตลาดเพิ่มข้ึน และลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ในช่วง -0.19 ถึง 0.05 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวม
ทุกสัญญามีจ านวน 90,595 ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ของ
น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 4,349 ล็อต เหลือ 357,183 ล็อต และของน ้ าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 
4,604 ล็อต เป็น 1,057,972 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกล้ปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน โดย

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 2.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.48% ท่ีระดบั 437.10 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 436.00-444.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.12% ท่ีระดบั 428.60 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 427.70-433.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 จากการรายงานของ UNICA  ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม 2564 โรงงาน
น ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเก็บเก่ียวออ้ยได ้1.677 ลา้นตนั ลดลง 43.25% จากปีก่อน แต่ผลผลิตน ้ าตาล
เพิ่มข้ึน 26.02% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจากสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลสูงถึง 31.4% เทียบกบั 14.1% ในปีท่ีแลว้  
ผลผลิตน ้ าตาลทั้งหมดในฤดูกาลน้ีสูงถึง 38.28 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 44.3% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้  โรงงานน ้ าตาล 21 
โรงงานเร่ิมเปิดหีบแลว้ และอีก 24 โรงงานคาดวา่น่าจะเปิดหีบในอีกสองสัปดาห์ขา้งหนา้ 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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ยอดขายไฮดรัสภายในประเทศของบราซิลช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนาคมดีกวา่ท่ีคาดไวท่ี้ 778.59 
ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 11.13% จากปีก่อน แมจ้ะมีข่าววา่ความตอ้งการจะลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน
มีนาคม   จากการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส และราคาน ้ ามนัเบนซิน Petrobras ท่ีลดลงจะช่วยลด
ความเส่ียงต่อการขาดแคลนไฮดรัส ในขณะเดียวกนั Traders กล่าววา่ ราคาไฮดรัสลดลงถึง 22% 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    

ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มีนาคม  2564  ดงัน้ี        

รำยกำร 
ในช่วงแรกเดือนมีนำคม ยอดสะสม 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 1,677 2,956 -43.25 

3.25 

600,467 582,886 +3.02 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 51 41 +26.02 38,287 26,535 +44.29 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 200 243 -17.85 29,995 32,803 -8.56 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 102.39 102.87 -0.46 144.97 138.95 +4.33 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 31.44 14.09  46.16 34.38  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 68.56 85.91  53.84 65.62  

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย รายงานว่า โรงงานน ้ าตาลของ
สหกรณ์ในรัฐมหาราษฏระขายน ้ าตาลได้เพียง 1.028 ล้านตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ เทียบกบัโควตา้การขายท่ี
จดัสรรไวท่ี้ 2.065 ลา้นตนั  รัฐก าลงัพยายามหาทางเพื่อแข่งขนักบัน ้ าตาล M-grade จากรัฐอุตรประเทศ และจะ
ได้ก าไรจากราคาขายขั้นต ่า (MSP) แยกต่างหาก ส าหรับน ้ าตาล S-grade โรงงานน ้ าตาล 61 โรงงาน จาก 187 
โรงงาน ไดปิ้ดหีบไปแลว้ ณ วนัท่ี 23 มีนาคม เน่ืองจากผลผลิตสูงถึง 9.795 ลา้นตนั 

ทางดา้นหวัหนา้ของ Balrampur Chini Mills คาดการณ์วา่อุปทานน ้ าตาลจะสมดุลในปี 2566 ผลผลิตใน
ปี 2563/2564 จะลดลงต ่ากวา่ 30 ลา้นตนั และจะมีน ้าตาลส่วนเกินอยูท่ี่ 4 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 รัฐปัญจาบ ผ่านร่างกฎหมายใหม่ 2 ฉบบัท่ี ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมราคาน ้าตาลไดดี้ข้ึน  เจา้หนา้ท่ีกล่าววา่ขณะน้ีรัฐจะควบคุมการผลิต อุปทาน และราคาของน ้ าตาล  ท าให้
ในขณะน้ีผูค้า้ส่งจะตอ้งมีใบอนุญาตในการขายน ้ าตาล พร้อมกบัใบอนุญาตพิเศษหากตอ้งการเก็บสต็อกน ้ าตาล
มากกวา่ 2.5ตนั 

ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) กล่าววา่ โรงงานต่างๆก าลงัพยายามหาทางเพื่อใช้
ระบบ Track & Trace และการเฝ้าระวงัดว้ยกลอ้งวงจรปิด และไดมี้การเรียกร้องให้ Federal Board of Revenue 
(FBR) ออกแบบระบบตรวจสอบท่ีใชค้่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่น้ี 
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 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ผูป้ลูกบีททัว่สหภาพยุโรปเร่ิมหวา่นเมล็ดพนัธ์ุุ  แต่คาดว่าพื้นท่ีปลูกบีทจะ
ลดลงเน่ืองจากราคาไม่ดี และผลผลิตท่ีน่าผิดหวงัอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีเลวร้ายและการห้ามใช ้                
สารนีโอนิโคตินอยด์   สหภาพเกษตรกรแห่งชาติของสหราชอาณาจกัรคาดการณ์วา่ พื้นท่ีปลูกบีทจะลดลง 13-
15% จากปกติท่ี 90,000 แฮกแต ในขณะท่ี CGB ของฝร่ังเศสกล่าววา่ พื้นท่ีปลูกบีทอาจลดลง 6% เป็น 400,000 
แฮกแต ทางด้าน  KZPBC ของโปแลนด์คาดว่า จะมีพื้นท่ีปลูกบีทลดลงเล็กน้อย  ส่วนในเยอรมนี WVZ ตั้ง
ขอ้สังเกตวา่ ขณะน้ีสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ในขณะท่ีการปลูกล่าชา้ไปประมาณหน่ึงสัปดาห์ในฝร่ังเศสเน่ืองจาก
ฝนตก  เกษตรกรผูป้ลูกบีทชาวฝร่ังเศสตั้งขอ้สังเกตวา่ การอนุญาตให้ใชนี้โอนิโคตินอยด์น่าจะช่วยได ้และควร
จะตอ้งมีการพฒันาพนัธ์ุบีทใหม่โดยเร็ว 
 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาล 18 โรงงาน ในเวราครูซ ประเทศเม็กซิโกหีบอ้อยไปแล้ว 
13.284 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้1.383 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ออ้ยจาก 196,000 แฮกแต ไดเ้ก็บ
เก่ียวไปแลว้คิดเป็นประมาณ 61% จากทั้งหมดท่ีคาดไว ้ในขณะท่ีฤดูการผลิตคาดว่าจะส้ินสุดในเดือนเมษายน
หรือพฤษภาคม 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

29 มีนาคม 2564 


