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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               28 มิถุนายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

กรกฎาคม 2564 16.90 16.98 17.26 16.80 17.23 +0.33 19,681 
ตุลาคม 2564 17.31 17.40 17.64 17.16 17.61 +0.30 54,464 
มีนาคม 2565 17.59 17.67 17.89 17.45 17.87 +0.28 13,723 
พฤษภาคม 2565 16.76 16.81 17.04 16.64 17.03 +0.27 5,790 
กรกฎาคม 2565 16.15 16.20 16.35 16.02 16.35 +0.20 2,428 
ตุลาคม 2565 15.82 15.87 15.99 15.72 15.99 +0.17 1,118 
มีนาคม 2566 16.02 15.96 16.17 15.96 16.17 +0.15 843 
พฤษภาคม 2566 15.35 15.39 15.48 15.35 15.48 +0.13 215 
กรกฎาคม 2566 14.85 14.84 14.96 14.84 14.96 +0.11 69 
ตุลาคม 2566 14.53 14.50 14.63 14.50 14.63 +0.10 44 
มีนาคม 2567 14.59 0.00 14.70 14.70 14.70 +0.11 5 
พฤษภาคม 2567 14.35 14.33 14.46 14.46 14.46 +0.11 2 
        98,375 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 427.80 429.00 434.90 423.70 433.30 +5.50 5,207 
ตุลาคม 2564 447.20 448.60 454.90 444.30 454.20 +7.00 3,192 
ธนัวาคม 2564 453.60 455.00 460.40 452.30 459.80 +6.20 472 
มีนาคม 2565 460.60 462.00 466.00 459.70 465.50 +4.90 208 
พฤษภาคม  2565 458.50 459.80 463.00 457.70 462.50 +4.00 138 
สิงหาคม 2565 

 

452.30 452.00 456.00 451.20 456.00 +3.70 149 
ตุลาคม 2565 444.80 445.00 448.30 445.00 448.00 +3.20 142 
ธนัวาคม 2565 444.00 444.50 445.00 444.50 444.50 +0.50 5 
        9,513 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 105,143 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 903,582 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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น ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดด้วยราคาท่ีมีทั้ งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน

ในช่วง -0.06 ถึง 0.09 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง โดย

ไดรั้บปัจจยัหนุนจากรายงานของ Unica เม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมา รายงานว่าผลผลิตน ้ าตาลช่วงคร่ึงแรกของเดือน

มิถุนายนในภาคกลาง- ใตข้องบราซิลลดลง 14.4% มาอยูท่ี่ 2.19 ลา้นตนั ท าให้ยอดการผลิตน ้ าตาลสะสมจนถึง

กลางเดือนมิถุนายนของในปี 2564/2565 ลดลง 11.9% เป็น 9.344 ลา้นตนั ขณะท่ีราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX 

สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 1.14 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.54% ท่ีระดับ 72.91 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 72.62-74.45 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาด
เพิ่มข้ึน 0.33 เซนต์ หรือ 1.95% ท่ีระดบั 17.23 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.80-17.26 เซนต์ ส่วน
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.28 เซนต์ หรือ 1.59% ท่ีระดบั 
17.87 เซนต์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 17.45-17.89 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิด
ตลาดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.10-0.27 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 105,143 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 
ลดลง 19,417 ล็อต เหลือ 26,019 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 9,771 ล็อต เหลือ 903,582 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาท่ี เพิ่มข้ึนจากวนัก่อนทุกเดือน

เช่นเดียวกนั โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 5.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.29% ท่ี

ระดบั 433.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู ่423.70-434.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดปิดตลาดเพิ่มข้ึน 7.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.57% ท่ี

ระดบั 454.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 444.30-454.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี  28 มิถุนายน 2564 อินเดียคาดว่าจะส่งออกน ้ าตาลเพิ่มอีก 500,000-600,000 ตัน ภายใต้

ใบอนุญาตทัว่ไป (OGL) ตามรายงานของเจา้หน้าท่ีจาก Bombay Sugar Merchants และไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าการ

ลดลงของราคาโลกอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) รายงานว่า อินเดียได้รับปริมาณฝน

มากกว่าปกติ 20% ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1-26 มิถุนายน อย่างไรก็ตามมีบางพื้นท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝนต ่ากว่าปกติ 

เช่น ทางต3ะวนัตกของรัฐอุตรประเทศ ตามการรายงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในรัฐมหาราษฏระเกษตรกรปลูก 

3.  การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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พืชคาริฟ 16% เทียบกบั 40% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ทางราชการขอให้เกษตรกรรอฝนก่อนท าการ

เพาะปลูก  ขณะท่ีเกษตรกรในรัฐมหาราษฏระก าลงัพยายามหาแหล่งเงินทุนเน่ืองจากการเขา้ถึงเงินทุนอย่าง

จ ากดักบัธนาคารสหกรณ์ซ่ึงจ่ายเพียง 66% ของเป้าหมายและ 35% ของเป้าหมายในการผลิตน ้าตาล 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564  นักวิเคราะห์ของจีน กล่าวว่า ตน้ทุนการน าเขา้น ้ าตาลท่ีสูงข้ึนน่าจะเป็น

ปัจจยัหนุนราคาน ้ าตาลในประเทศต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นช่วงท่ีความตอ้งการ

น ้ าตาลสูง คาดวา่การน าเขา้จะลดลงในอนาคตอนัใกลน้ี้ แต่จนถึงขณะน้ีการน าเขา้น ้ าตาลเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหน้า ดว้ยเหตุน้ีนกัวิเคราะห์จึงเตือนว่า อตัราการแปรรูปวตัถุดิบน าเขา้จากโรงงานอาจส่งผลกระทบ

กบัราคาและส่งผลกระทบต่อสตอ็กของโรงงาน 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564  ประธานาธิบดีของศรีลงักา กล่าววา่ ขณะน้ีโรงงานน ้าตาลท าก าไรไดจ้าก

การหา้มน าเขา้เอทานอล Trader รายหน่ึงในอินเดียกล่าวเสริมวา่ ศรีลงักาไดส้ั่งหา้มการน าเขา้น ้าตาลเน่ืองจากมี

สตอ็กน ้าตาลในประเทศสูง 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 ตามขอ้มูลศุลกากรเวียดนามพบว่า ในเดือนพฤษภาคมเวียดนามน าเข้า

น ้ าตาล 540,000 ตนั เทียบกบั 341,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ดา้นสมาคมน ้ าตาลของเวียดนาม

กล่าวว่า การลกัลอบน าเขา้น ้ าตาลยงัคงเป็นปัญหา และน ้ าตาลท่ีผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขนักบัน ้ าตาล

น าเขา้ท่ีราคาถูกกว่าได ้ขณะท่ีกระทรวงการคา้ของเวียดนามได้รับค าขอให้ยกเวน้ภาษีการทุ่มตลาดส าหรับ

น ้าตาล ซ่ึงจะขอใหย้กเวน้ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถผลิตในประเทศได ้

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคาดการณ์สภาพอากาศของบราซิลวา่ มีความเส่ียงท่ี

จะเกิดน ้าคา้งแขง็ในพื้นท่ีตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐเซาเปาโล รัฐมาตูกรอสโซ รัฐมาตูกรอสโซดูซูล และทาง

เหนือของรัฐปารานาในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ ในขณะเดียวกนัพายไุซโคลนจะพดัพาฝนถล่มทางตอนใตข้อง

บราซิล 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานยอดขายแอนไฮดรัสในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายนใน

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอยูท่ี่ 420 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 32% เม่ือเทียบปีท่ีแลว้ ขณะท่ียอดขายไฮดรัสลดลง 6% อยู่

ท่ี 703 ลา้นลิตร ในสัปดาห์ท่ีส้ินสุด ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน แอนไฮดรัสสามารถท าก าไรไดม้ากกวา่น ้ าตาลตลาด

นิวยอร์ค 18% ตามรายงานของ Czarnikow และน่ีเป็นสัปดาห์ท่ี 3 ติดต่อกนัท่ีทั้งไฮดรัสและแอนไฮดรัสท าก าไร

ไดม้ากกวา่น ้าตาลส าหรับการส่งออก 
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วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 แหล่งข่าวกล่าวว่า ตวัเลข Open Interest ท่ีลดลงในสัญญาเดือนกรกฎาคม

ของตลาดนิวยอร์คยืนยนัโอกาสในการส่งมอบจ านวนไม่มากนัก เน่ืองจากความตอ้งการน ้ าตาลต ่า ทางด้าน

หวัหน้า Archer Consulting เตือนถึงการเทขายของกองทุนเพิ่มเติมในสัญญาเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากก าลงัจะ

ส้ินสุดการซ้ือขายของสัญญา ตวัเลขการผลิตท่ีต ่ากวา่ท่ีคาดไวใ้นภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ประกอบกบัค่าเงิน

เรียลท่ีแข็งข้ึน นอกจากน้ี Copersucar คาดการณ์ว่า ในปี 2563/2564 (เดือนตุลาคม-กนัยายน) จะมีการขาดดุล

น ้าตาลทัว่โลก 3 ลา้นตนั และคาดวา่จะขาดดุลอีกคร้ังในปี 2564/2565 

 

 

 

   ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

29 มิถุนายน 2564 


