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28 สิงหาคม  2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 ตุลาคม 2563 12.77 12.82 12.84 12.58 12.60 -0.17 39,049 
มีนาคม 2564 13.39 13.40 13.45 13.21 13.22 -0.17 23,623 
พฤษภาคม 2564 13.14 13.17 13.19 12.96 12.98 -0.16 10,323 
กรกฎาคม 2564 12.84 12.85 12.89 12.69 12.70 -0.14 6,697 
ตุลาคม 2564 12.73 12.76 12.77 12.60 12.62 -0.11 4,583 
มีนาคม 2565 12.91 12.96 12.96 12.83 12.85 -0.06 3,132 
พฤษภาคม 2565 12.36 12.42 12.43 12.35 12.36 0.00 593 
กรกฎาคม 2565 11.95 12.02 12.07 11.96 12.01 +0.06 466 
ตุลาคม 2565 11.80 11.84 11.97 11.84 11.91 +0.11 222 
มีนาคม 2566 12.05 12.10 12.22 12.10 12.17 +0.12 23 
พฤษภาคม 2566 11.96 12.02 12.10 12.02 12.08 +0.12 26 
กรกฎาคม 2566 11.90 - - - 12.01 +0.11 - 
        88,737 

 

 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 ตุลาคม 2563 362.00 362.10 364.20 358.90 359.70 -2.30 3,621 
ธนัวาคม 2563 367.50 368.50 369.40 364.10 365.20 -2.30 2,842 
มีนาคม 2564 372.20 372.90 374.10 368.40 369.20 -3.00 1,755 
พฤษภาคม 2564 376.70 377.80 378.50 372.00 372.30 -4.40 1,616 
สิงหาคม 2564 374.20 375.50 375.60 369.00 369.10 -5.10 564 
ตุลาคม 2564 369.60 367.80 367.80 365.60 365.70 -3.90 10 
ธนัวาคม 2564 369.30 365.50 365.50 365.40 365.40 -3.90 1 
มีนาคม 2565 369.90 N/A 366.00 366.00 366.00 -3.90 - 
        10,409 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 92,558 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 1,068,332 ล็อต 
(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 ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง 0.01 ถึง 

0.07 เซนต ์ และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน แต่ราคายงัคงสูงกวา่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือ

ช่วงตน้ของสัปดาห์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากความตอ้งการเอทานอลของบราซิลลดลง ซ่ึงอาจกระตุน้ใหโ้รงงาน

น ้าตาลของบราซิลหนัมาผลิตน ้าตาลแทนการผลิตเอทานอล หลงัจากยอดขายเอทานอลของบราซิลในช่วงคร่ึง

แรกของเดือนสิงหาคมลดลง 18% ต่อปี เหลือ 1.2 พนัลา้นลิตร  ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืน ๆ ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง  

ส าหรับราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 0.07 เหรียญสหรัฐฯ  

หรือ 0.16% ท่ีระดบั 42.97 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 42.69-43.42 เหรียญสหรัฐฯ/

บาร์เรล   

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 
0.17 เซนต ์หรือ 1.33% ท่ีระดบั 12.60 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.58-12.84 เซนต ์และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.17 เซนต ์ หรือ 1.27% ท่ีระดบั 13.22 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 13.21-13.45  เซนต ์ ส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดมีทั้งคงท่ี เพิ่มข้ึนและลดลง
ในช่วง -0.16 ถึง 0.12 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 92,558 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือใน
ตลาด (Open Interest) วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2563 ลดลง 3,632 ล็อต เหลือ 
361,898 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 4,439 ล็อต เป็น 1,068,332 ล็อต  
 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนเช่นกนั โดยราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 2.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.64% ท่ีระดบั 

359.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 358.90-364.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนธนัวาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 2.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.63% ท่ีระดบั 

365.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 364.10-369.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  
   

  วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีรายงานวา่ ในปี 2563/2564  จีนจ าเป็นตอ้งน าเขา้น ้าตาลจ านวนมาก 

เน่ืองจาก จีนจะผลิตน ้าตาลได ้ 4.7 ลา้นตนั  โดยมีนโยบายใหม่ท่ีจะอนุญาตใหมี้การน าเขา้น ้าตาลถูกกฎหมาย

มากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดการลกัลอบน าเขา้ของจีน เพื่อสร้างสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน ทั้งน้ีคาดวา่จีนจะ

ผลิตน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึน 220,000 ตนัในปี 2563/2564 ซ่ึงท าใหป้ริมาณการผลิตรวมเป็น 10.62 ลา้นตนั อยา่งไรก็

ตามการเพิ่มข้ึนของน ้าตาลเพียงเล็กนอ้ยน้ีอาจท าให้จีนขาดดุลน ้าตาลภายในประเทศ 4.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 

600,000 ตนัเม่ือเทียบเป็นรายปี จีนจึงตอ้งน าเขา้น ้าตาลราว 4-5 ลา้นตนั เพื่อลดการขาดดุลน ้าตาลในประเทศ 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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การน าเข้าน า้ตาลของจีนพุ่งสูงขึน้เพ่ือทดแทนน า้ตาลส่วนทีข่าดหายไป 
 น ้าตาลท่ีน าเขา้ส่วนใหญ่จะมาจากบราซิล การส่งออกของบราซิลไปยงัจีนสามารถแตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ในไตรมาส 3 ของปีน้ี เน่ืองจากนโยบายผอ่นคลายการน าเขา้ของจีน ซ่ึงหมายความวา่ความ
ตอ้งการน ้าตาลทรายดิบอาจสูงถึง 4.5 ลา้นตนั ซ่ึงขณะน้ีบราซิลไดส่้งออกน ้าตาลไปยงัจีน 2.8 ลา้นตนัแลว้ 
ตน้ทุนการน าเขา้นอกโควตา (OOQ) ปัจจุบนัอยูท่ี่ 4,500 เหริน หมิน ป้ี/เมตริกตนั ซ่ึงต ่ากวา่ราคาน ้าตาลใน
ประเทศ 900 หยวน (130 เหรียญสหรัฐ)  
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การน าเข้าน า้ตาลทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลกระทบต่อการลกัลอบน าเข้า 
 อตัราก าไรจากการลกัลอบน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากไทยไปจีนลดลง 67% นบัตั้งแต่จุดสูงสุดท่ี 310 
ดอลลาร์สหรัฐฯ /ตนั ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และขณะน้ีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายใน
ปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อการลกัลอบน าเขา้น ้าตาลของจีน 
 

 
 

 
 
มณฑลกวางสี: สภาพอากาศ มีฝนตกชุก 
 มณฑลกวางสีจะผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 100,000 ตนั ในปี 2563/2564 ซ่ึงรวมเป็น 6.1 ลา้นตนั พื้นท่ีเพาะปลูก
ออ้ยอยูท่ี่ประมาณ 760,000 แฮคแต ตั้งแต่ปี 2559/2560 และราคาออ้ยอยูใ่นระดบัคงท่ีพอ ๆ กนั 

 
ผลผลิตทางการเกษตรในปีน้ีอาจจะดีข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศดีข้ึนกวา่ปกติ แต่อตัราส่วยน ้าตาลในออ้ยอาจไม่
สามารถเขา้ถึงระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ของปีท่ีแลว้ท่ี 13.11% 
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 เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ของมณฑลกวางสีตั้งแต่เดือนมิถุนายนเน่ืองจาก
ปริมาณน ้าฝนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระหวา่ง 20-80% ซ่ึงไม่ดีต่อการเจริญเติบโตของออ้ยเน่ืองจากออ้ยตอ้งการน ้ามาก
ในช่วงฤดูร้อน แต่โชคดีท่ีมีพายไุตฝุ้่ น 3 ลูกในเดือนสิงหาคม ท าใหฝ้นตกมากพอท่ีจะบรรเทาความแหง้แลง้
และท าใหก้ารผลิตกลบัคืนสู่สภาพเดิม 

 
 
มณฑลยูนนาน: น าเข้าอ้อยจากเมียนมาร์และลาวเพิม่ขึน้ 
 คาดวา่ผลผลิตของมณฑลยนูนานจะได ้2.18 ลา้นตนัในปี 2563/2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียง 100,000 ตนัจาก
ฤดูกาลท่ีแลว้ แมจ้ะเกิดภยัแลง้รุนแรงในปี 2562 มณฑลยนูนานมีออ้ยเขา้หีบ 16.8 ลา้นตนัในปี 2562/2563 ซ่ึง
เพิ่มข้ึน 550,000 ตนัเม่ือเทียบเป็นรายปี สาเหตุหลกัมาจากผูผ้ลิตน าเขา้ออ้ยจากเมียนมาร์และลาวมากกวา่ปกติ 
(2.8 ลา้นตนั จาก 2.3 ลา้นตนั ในปี 2561/2562) 
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เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน: เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูบีท 
 ปัจจุบนัมองโกเลียในเป็นภูมิภาคท่ีผลิตน ้าตาลมากเป็นอนัดบั 3 ของจีน การผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 800,000 ตนั
ในปี 2563/2564  ซ่ึงเพิ่มข้ึน 10% เม่ือเทียบเป็นรายปี เกษตรกรพึงพอใจกบัราคาบ้ีท ซ่ึงในปัจจุบนัอยูท่ี่ 520 
หยวน/ตนั (74 เหรียญสหรัฐ) และเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกบีทอีก 15% จนถึงขณะน้ีมีการคาดการณ์สภาพอากาศวา่จะ
เป็นผลดีต่อพืชผล 

 
 โดยภาพรวมแลว้นบัวา่ค่อนขา้งดี แมว้า่จะมีช่วงเวลาท่ีเลวร้ายจากสภาพอากาศในช่วงตน้ปีก็ตาม อยา่งไร
ก็ตามปริมาณน ้าตาลยงัคงไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ ซ่ึงหมายความวา่จีนจะยงั
น าเขา้น ้าตาลอีกในฤดูกาลหนา้ 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 31 สิงหาคม 2563 


