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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               26 เมษายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 16.91 16.95 17.24 16.82 17.17 +0.26 28,602 
กรกฎาคม 2564 16.88 16.88 17.18 16.76 17.09 +0.21 54,195 
ตุลาคม 2564 16.80 16.83 17.06 16.69 17.03 +0.23 27,112 
มีนาคม 2565 16.90 16.90 17.12 16.79 17.09 +0.19 12,945 
พฤษภาคม 2565 16.03 16.06 16.23 15.94 16.22 +0.19 2,992 
กรกฎาคม 2565 15.43 15.43 15.63 15.34 15.62 +0.19 1,448 
ตุลาคม 2565 15.10 15.08 15.31 15.02 15.28 +0.18 644 
มีนาคม 2566 15.08 15.08 15.28 15.06 15.25 +0.17 308 
พฤษภาคม 2566 14.30 14.44 14.49 14.44 14.47 +0.17 25 
กรกฎาคม 2566 13.73 13.83 13.90 13.83 13.88 +0.15 42 
ตุลาคม 2566 13.46 13.50 13.60 13.50 13.58 +0.12 122 
มีนาคม 2567 13.52 13.61 13.65 13.61 13.65 +0.13 4 
        128,439 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 137,708 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,014,734 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 461.20 460.20 466.00 459.20 465.50 +4.30 2,287 
ตุลาคม 2564 456.00 454.70 461.00 454.40 460.50 +4.50 1,284 
ธนัวาคม 2564 455.80 454.50 460.70 454.20 460.00 +4.20 403 
มีนาคม 2565 454.00 452.00 457.80 452.00 457.60 +3.60 281 
พฤษภาคม  2565 445.00 442.40 447.90 442.40 447.70 +2.70 112 
สิงหาคม 2565 

 

436.00 434.40 438.50 433.00 438.40 +2.40 83 
ตุลาคม 2565 426.40 424.50 429.30 423.00 429.00 +2.60 59 
ธนัวาคม 2565 432.00 N/A 433.20 433.20 433.20 +1.20 N/A 
        4,509 

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  -0.02 ถึง 0.14 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน ข้ึนไปท าสถิติ

สูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน จากการซ้ือของกองทุนยงัคงสนบัสนุนราคาน ้ าตาล และความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิต

น ้ าตาลในตลาดโลกท่ีลดลงทั้งในบราซิลและยุโรป ส่งผลให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึน ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบ

ตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 2564 ปิดตลาดลดลง 0.23 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.37% ท่ีระดบั 

61.91 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 60.66-62.31 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.26 เซนต์ หรือ 1.54% ท่ีระดบั 17.17 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.82-17.24 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.21 เซนต์ หรือ 1.24% ท่ีระดบั 
17.09 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.76-17.18 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.12-0.23 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 137,708 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 23 เมษายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 
ลดลง 9,661 ล็อต เหลือ 50,356 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 2,971 ล็อต เป็น 1,014,734 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ี เพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.93% ท่ี

ระดบั 465.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 459.20-466.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 4.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.99% ท่ีระดบั 

460.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 454.40-461.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 ตลาดโลก: Archer Consulting กล่าวว่า นักปฐพีวิทยาคาดการณ์ว่าผลผลิต

ออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล อาจลดลง 50 ลา้นตนั ในปี 2564/2465 เน่ืองจากภยัแลง้ ส่ิงน้ีสนับสนุนการ

คาดการณ์ผลผลิตออ้ย 530 ลา้นตนั ของ Wilmar ท่ีเผยแพร่เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ นอกจากน้ี Czarnikow ยงักล่าว

เสริมในท านองเดียวกนัวา่ อาจลดการคาดการณ์ผลผลิตออ้ยลงจากปัจจุบนัอยูท่ี่ 580 ลา้นตนั เน่ืองจากในเดือน

เมษายนจะแห้งแลง้ท่ีสุดในรอบทศวรรษ ทางดา้น Citi คาดการณ์วา่ราคาน ้ าตาลในตลาดนิวยอร์คจะอยูท่ี่ 16.20 

เซนต/์ปอนด ์ในไตรมาสท่ี 2 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลก 2.9 ลา้นตนั 

 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการซ้ือของกองทุนมากกว่า 50,000 ล็อต ในสัปดาห์ท่ีแล้ว ซ่ึง

เทียบเท่ากบัน ้ าตาล 2.56 ล้านตนั อย่างไรก็ตาม Archer Consulting แยง้ว่าช่วงห่างของราคา (spreads) ไม่ได้

แสดงถึงการขาดแคลนน ้าตาลในทางกายภาพ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 อินเดีย: จากรายงานของ Itau BBA  คาดว่า ในปี 2564/2565 อินเดียจะผลิต

น ้ าตาลได ้31 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 30 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 และคาดวา่น ้ าตาลประมาณ 2.5 ลา้นตนั จะถูก

น าไปผลิตเอทานอลในปี 2564/2565 ขณะเดียวกันธนาคารคาดการณ์ว่าโรงงานน ้ าตาลจะยงัคงได้รับเงิน

อุดหนุนการส่งออกต่อไปในปีหนา้ 

พ่อคา้ผูเ้พาะกลา้ออ้ยในเขตโกลฮาปูร์ ของรัฐมหาราษฏระ กล่าววา่ ตน้ทุนในการผลิตออ้ยอาจเพิ่มข้ึน 

10% เน่ืองจากตน้ทุนการขนส่งท่ีสูงข้ึน และการเพิ่มข้ึนของราคาขุยมะพร้าวอดักอ้น (Coco Peat) ท่ีใชส้ าหรับ

ท าตน้กลา้ออ้ย 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 อินเดีย: สถาบนัน ้ าตาล Vasantdada ก าลงัติดต่อประสานงานกบัโรงงานเพื่อ

น าเขา้เคร่ืองผลิตออกซิเจนเพื่อผลิตออกซิเจนส าหรับใชใ้นทางการแพทย ์และโรงงานน ้ าตาลบางแห่งเร่ิมผลิต

ออกซิเจนแลว้ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 จีน: สมาคมน ้ าตาลของจีน รายงานวา่ โรงงานในมลฑลกวางสีไดท้  าการปิด

หีบไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน โดยมีผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 6.3 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนมีนาคม มีสต็อกน ้ าตาลอยูท่ี่ 3.95 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 822,000 ตนั ในปีน้ี 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวียดนาม: สมาคมออ้ยและน ้ าตาลของเวียดนาม กล่าววา่ โรงงานน ้ าตาลใน

ทอ้งถ่ินพยายามท่ีจะขายน ้าตาลในสตอ็กช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษายน เน่ืองจากมีการน าเขา้และน ้าตาลหนีภาษี

ท่ีถูกกวา่ อยา่งไรก็ตามมีรายงานวา่ การเก็บภาษีอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดช่วยลดการน าเขา้น ้ าตาลในช่วงคร่ึง

หลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ลงเหลือ 25,000 ตนั 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 เมก็ซิโก: กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA รายงานวา่ ในปี 2564/2565 

เมก็ซิโกน่าจะผลิตน ้าตาลได ้6.16 ลา้นตนั ความตอ้งการน ้ าตาลจะลดลงจาก 4.57 ลา้นตนั เป็น 4.56 ลา้นตนั 

และการส่งออกน่าจะเพิ่มข้ึน 28% เป็น 1.69 ลา้นตนั 

ในขณะเดียวกนัโรงงาน Adolfo Lopez Mateos ในโออาซากา เมืองหลวงของรัฐวาฮากา ประเทศ

เมก็ซิโก อาจไม่มีออ้ยเพียงพอท่ีจะบดในฤดูกาลน้ี เน่ืองจากเกษตรกรหลายคนขายออ้ยใหโ้รงงานในทอ้งถ่ิน

แทน เพราะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 
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วนัท่ี 26 เมษายน 2564 บราซิล: ราคาเอทานอล ณ หนา้โรงงานยงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในวนัท่ี 23 

เมษายน ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการท่ียงัมีมากอยู ่ตามรายงายของ Safras & Mercado ดา้นอุปสงคข์องน ้ามนั

นั้นลดลง ขณะท่ีราคาไฮดรัสนั้นน่าใจสนกวา่เม่ือเทียบกบัราคาน ้ามนัในเซาเปาโล ตามนกัวเิคราะห์กล่าว 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

27 เมษายน 2564  


