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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               27 พฤษภาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 16.78 16.80 17.20 16.78 17.12 +0.34 51,357 
ตุลาคม 2564 16.93 16.95 17.29 16.94 17.22 +0.29 33,204 
มีนาคม 2565 17.06 17.06 17.41 17.06 17.35 +0.29 14,836 
พฤษภาคม 2565 16.20 16.20 16.54 16.20 16.48 +0.28 3,765 
กรกฎาคม 2565 15.62 15.61 15.94 15.61 15.88 +0.26 2,409 
ตุลาคม 2565 15.31 15.32 15.61 15.32 15.55 +0.24 2,539 
มีนาคม 2566 15.45 15.50 15.70 15.50 15.69 +0.24 695 
พฤษภาคม 2566 14.78 14.97 15.01 14.93 15.01 +0.23 50 
กรกฎาคม 2566 14.31 14.48 14.52 14.41 14.52 +0.21 15 
ตุลาคม 2566 14.01 0.00 14.22 14.22 14.22 +0.21 0 
มีนาคม 2567 14.04 0.00 14.25 14.25 14.25 +0.21 0 
        108,870 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 450.00 450.80 458.90 449.80 457.50 +7.50 2,839 
ตุลาคม 2564 451.60 452.40 460.20 452.20 458.80 +7.20 581 
ธนัวาคม 2564 453.30 456.10 460.90 454.50 460.00 +6.70 134 
มีนาคม 2565 455.50 457.30 462.60 457.00 461.60 +6.10 60 
พฤษภาคม  2565 446.30 451.00 453.10 449.70 452.30 +6.00 15 
สิงหาคม 2565 

 

439.70 441.00 445.50 441.00 445.50 +5.80 16 
ตุลาคม 2565 431.60 434.10 437.00 437.00 437.00 +5.40 5 
ธนัวาคม 2565 433.20 435.70 438.60 438.60 438.60 +5.40 1 
        3,646 

 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 110,526 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,020,150 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  -0.01 ถึง 0.19 เซนต์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน จากการแข็งค่า

ข้ึนของค่าเงินเรียลบราซิล 1.20% สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯซ่ึงท าให้ผูผ้ลิต

น ้ าตาลของบราซิลชะลอการส่งออกน ้ าตาล ทางด้านราคาน ้ ามันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือน

กรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.64 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.97% ท่ีระดับ 66.85 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 65.47-66.92 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 0.34 เซนต์ หรือ 2.03% ท่ีระดบั 17.12 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.78-17.20 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.29 เซนต์ หรือ 1.70% ท่ีระดบั 
17.35 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.06-17.41 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.21-0.28 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 110,526 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 
ลดลง 3,847 ล็อต เหลือ 382,025 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 1,150 ล็อต เหลือ 1,020,150 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ี เพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน 

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 7.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.67% ท่ี

ระดบั 457.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 449.80-458.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดเพิ่มข้ึน 7.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.59% 

ท่ีระดบั 458.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 452.20-460.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564  ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คปรับตวัลง เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม เน่ืองจาก

รายงานล่าสุดของ UNICA แสดงให้เห็นวา่การเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ก าลงัเดินเคร่ืองเต็มท่ีท าให้

ลดส่วนต่างจากปีท่ีแลว้และผลผลิตออกมาสูงกวา่ท่ีตลาดคาดไว ้ สภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนจะช่วยบรรเทาสภาวะ

แห้งแลง้ได ้ ตลาดเห็นว่ามีอุปทานเพียงพอเน่ืองจากอินเดียส่งออกไดโ้ดยไม่มีเงินอุดหนุน ในขณะท่ีสหภาพ

ยุโรปเพิ่มการคาดการณ์ส าหรับผลผลิตบีท  ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่าราคาน่าจะอยู่ระหว่าง 16.5-18.0 เซนต์/ปอนด ์

ในขณะน้ี 

 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 นโยบายท่ีรัฐบาลอินเดียอนุญาตให้โรงงานน ้ าตาลเปล่ียนโควตา้ขายใน

ประเทศไปเป็นการส่งออก ท าให้โรงงานสามารถส่งออกน ้ าตาลไดเ้พิ่มข้ึนอีก 500,000 ตนั ผูส่้งออกในทอ้งถ่ิน

กล่าว  ประเทศอินโดนีเซียก้าวเข้ามาในฤดูกาลน้ีในฐานะผูซ้ื้อน ้ าตาลจากอินเดียรายใหญ่ท่ีสุด และแทนท่ี

อิหร่าน ในขณะเดียวกนัฤดูกาลเก็บเก่ียวส้ินสุดลงในรัฐมหาราษฏระ หลงัจากโรงงานผลิตน ้าตาลได ้10.63 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึน 72.54% ในปีน้ี  ก าลงัการผลิตเอทานอลของรัฐคาดว่าจะเติบโต 23% ในปีหน้า อยู่ท่ี 2.03 พนัลา้น

ลิตร 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ส่ือทอ้งถ่ินรายงานว่า ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม โรงงานในรัฐอุตรประเทศ 

ประเทศอินเดีย จ่ายเงินค่าออ้ยไปแลว้ประมาณ 63% ของค่าออ้ยทั้งหมด ผลผลิตน ้าตาลของรัฐสูงถึง 11 ลา้นตนั 

โดยมีโรงงานเพียง 10 โรงงาน เท่านั้นท่ียงัคงหีบออ้ยอยู ่

 ขณะเดียวกนัในแคชเมียร์ผูป้ลูกออ้ยกล่าววา่ จ  าเป็นตอ้งตั้งโรงงานเน่ืองจากอุตสาหกรรมน ้ าตาลไดรั้บ

ผลกระทบจากโรคระบาด ท าใหเ้กษตรกรไม่มีท่ีขายออ้ย 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เรือ 2 ล า ท่ีบรรทุกน ้ าตาลทรายดิบรวม 133,000 ตนั มาถึงท่าเรืออิหม่าม

โคไมนีประเทศอิหร่าน เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคมท าให้ยอดน าเขา้ทั้งหมดผ่านท่าเรือในปีน้ีสูงถึง 331,000 ตนั 

ตามขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  รัฐบาลกล่าววา่อิหร่านมีการบริโภคน ้าตาลประมาณ 2.5 ลา้นตนั/ปี โดย 1 ลา้น

ตนั จะมาจากวตัถุดิบท่ีน าเขา้ และอีก 1.5 ลา้นตนั เป็นน ้ าตาลท่ีเหลือจากน ้ าตาลท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน  ผลผลิตออ้ย

ในปีน้ีสูงถึง 7 ลา้นตนั เดือนเมษายนเพิ่มข้ึน 70% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ และเพียงพอท่ีจะ

ผลิตน ้าตาลได ้800,000 ตนั ตามขอ้มูลของรัฐบาลอิหร่าน 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 พื้นท่ีปลูกบีทในจงัหวดัลอรีสถาน ประเทศอิหร่านในปีน้ีสูงถึง 7,300 แฮก

แต เพิ่มข้ึนจาก 6,500 แฮกแต ในปีท่ีแลว้ ขณะท่ีผลผลิตคาดวา่จะสูงถึง 420,000 ตนั เม่ือเทียบกบั 350,000 ตนั 

ในปีท่ีแล้ว  ในจงัหวดัฆูเซสถานเจา้หน้าท่ีกล่าวว่า ทางจงัหวดัได้ส่งบีท 461,322 ตนั ไปยงัโรงงานในพื้นท่ี

โดยรอบโดยใชร้ถบรรทุก 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 จ านวนเรือรอรับน ้ าตาลของบราซิลในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 26 

พฤษภาคมเร่ิมฟ้ืนตวั เพิ่มข้ึนเป็น 56 ล า จาก 51 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 2.18 ลา้นตนั จาก 2.05 ลา้นตนั เม่ือสัปดาห์

ก่อนหนา้ ตามการรายงานของ Williams Brasil 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

28 พฤษภาคม 2564 
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