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 Daily Market Report 

                                                                                                                                               29 เมษายน 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 17.30 17.29 17.52 16.63 17.08 -0.22 10,328 
กรกฎาคม 2564 17.14 17.21 17.38 16.46 16.93 -0.21 67,238 
ตุลาคม 2564 17.06 17.13 17.29 16.40 16.85 -0.21 27,473 
มีนาคม 2565 17.07 17.13 17.25 16.44 16.86 -0.21 10,338 
พฤษภาคม 2565 16.08 16.10 16.22 15.47 15.89 -0.19 3,314 
กรกฎาคม 2565 15.49 15.52 15.61 14.92 15.34 -0.15 1,631 
ตุลาคม 2565 15.21 15.28 15.31 14.71 15.13 -0.08 782 
มีนาคม 2566 15.21 15.23 15.23 14.77 15.19 -0.02 570 
พฤษภาคม 2566 14.37 14.14 14.39 13.99 14.39 +0.02 169 
กรกฎาคม 2566 13.80 13.60 13.83 13.46 13.83 +0.03 113 
ตุลาคม 2566 13.54 13.30 13.57 13.20 13.57 +0.03 53 
มีนาคม 2567 13.62 13.35 13.65 13.35 13.65 +0.03 20 
        122,029 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 126,926 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,010,341 ลอ็ต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่ำสุด 

 

ปิด 

 

 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 

(ลอ็ต) 

 สิงหาคม 2564 462.70 466.70 468.90 446.30 453.20 -9.50 5,854 
ตุลาคม 2564 460.10 465.30 466.30 445.00 450.30 -9.80 3,393 
ธนัวาคม 2564 460.50 465.30 465.40 446.10 451.60 -8.90 586 
มีนาคม 2565 458.60 463.20 463.30 450.80 451.20 -7.40 171 
พฤษภาคม  2565 447.60 451.20 451.20 435.50 442.30 -5.30 147 
สิงหาคม 2565 

 

438.60 441.20 441.50 434.00 434.70 -3.90 58 
ตุลาคม 2565 429.10 430.10 430.10 425.00 426.40 -2.70 8 
ธนัวาคม 2565 427.10 N/A 427.30 427.30 427.30 +0.20 N/A 
        10,217 

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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดด้วยราคาท่ีมีทั้ งเพิ่มข้ึน และลดลงจากวนัก่อน 

ในช่วง -0.27 ถึง 0.07 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากแรง

กดดนัในการช าระบญัชีตัว๋ซ้ือของกองทุนท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก Rabobank กล่าววา่ ปัจจยัใจเชิงลบในการเก็บเก่ียว

น ้ าตาลของบราซิลอาจส่งผลให้น ้ าตาลส่วนเกินในปี 2564/2565 ลดลง แต่ในความเป็นจริงคือสต็อกน ้ าตาลทัว่

โลกยงัคงมีปริมาณมากกวา่ปีก่อนๆท่ีเคยมีมา ดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายน 

2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.15 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.80% ท่ีระดับ 65.01 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจาก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 63.65-65.47 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.22 เซนต ์หรือ 1.27% ท่ีระดบั 17.08 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.63-17.52 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.21 เซนต ์หรือ 1.23% ท่ีระดบั 16.93 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.46-17.38 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดลดลงทุก
เดือน และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เพิ่มข้ึน อยูใ่นช่วง -0.21 ถึง 0.03 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญา
มีจ านวน 126,926 ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 28 เมษายน 2564 ของน ้ าตาลตาม
สัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลง 13,978 ล็อต เหลือ 17,957 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 11,459 ล็อต 
เหลือ 1,010,341 ล็อต  

ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 

2 สัปดาห์ โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 9.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.05% ท่ี

ระดบั 453.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 446.30-468.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 9.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.13% ท่ีระดบั 

450.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 445.00-466.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 กล่าวว่า ดว้ยการส่งออกจากยุโรปและอินเดียท่ีคาดว่าจะมีเสถียรภาพในปี 

2564/2565 ค าถามใหญ่ในตลาดคือ การฟ้ืนตวัของการส่งออกของไทยจะเพียงพอท่ีจะชดเชยผลผลิตในภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลท่ีลดลงหรือไม่ ขณะน้ีคาดการณ์ว่าผลผลิตออ้ยของไทยจะอยู่ท่ี 85-90 ลา้นตนั และการ

ส่งออกน ้ าตาลจะอยูท่ี่ 4-5 ลา้นตนั ขณะท่ีตลาดถูกจ ากดัโดยดุลยภาพในการน าเขา้ของจีน ซ่ึงการน าเขา้น ้ าตาล

ของจีนน่าจะลดลงในไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากการเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ีเพิ่งเร่ิมข้ึน นกัวเิคราะห์ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวทีส่้าคัญ 
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กล่าววา่ ส่ิงน้ีจะช่วยลดสตอ็กน ้าตาลของโรงงานบางส่วนของจีนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ืออากาศอุ่นข้ึน ซ่ึงคาดวา่

จะกระตุน้ความตอ้งการ Traders กล่าววา่ การซ้ือของกองทุนจะยงัคงเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพ

อากาศของบราซิล 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดียเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียเพิ่ม

โควตา้การส่งออกน ้าตาล 2 ลา้นตนั และขอให้จดัล าดบัในการจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออก จากความกงัวลวา่การ

ระบาดของโคโรน่าไวรัสอาจท าให้การจ่ายเงินอุดหนุนล่าชา้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการคา้งจ่ายค่าออ้ย รัฐบาล

ยงัคงเป็นหน้ี 2 พนัลา้นรูปี (27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จากโครงการเงินอุดหนุน 2561/2562 โดย 1 พนัลา้นรูปี (14 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับเงินช่วยเหลือการขนส่งภายใน และอีก 21,000 ลา้นรูปี (284 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ส าหรับปี 2562/2563 

ในขณะเดียวกนัโรงงานของรัฐอุตรประเทศช าระเงินค่าออ้ยส าหรับปี 2563/2564 ไปแล้ว 61% และ 

ส าหรับปี 2562/2563 ไดช้ าระเงินค่าออ้ยครบถว้นแลว้ 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ในปี 2563/2564 ปากีสถานคาดวา่จะผลิตน ้ าตาลได ้6.8 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 

14% จากปีก่อน ตามท่ี USDA คาดการณ์ไว ้ความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนจาก 5.75 ลา้นตนั เป็น 5.9 ลา้นตนั ทั้งน้ีการ

น าเข้าโดยตั้ งเป้าไวท่ี้ 800,000 ตัน สต็อกน ้ าตาลส้ินปีน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 2.4 ล้านตัน ศาลสูงละฮอร์ขอให้

คณะกรรมาธิการตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือน ้าตาลไดใ้นราคาท่ีรัฐบาลก าหนด โดยพบวา่มีเพียง 

20% ของพื้นท่ีท่ีไดรั้บการตรวจสอบเท่านั้น ท่ีมีน ้าตาลในราคาท่ีรัฐก าหนด ขณะเดียวกนัพบวา่มีการขายน ้ าตาล

ท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนในราคาท่ีสูงข้ึนในเขตจงัหวดัไคเบอร์ปัคตูนควา 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ผูเ้ช่ียวชาญจาก Ukrprominvest กล่าวว่า ยูเครนก าลงัตอ้งการน าเขา้น ้ าตาล

ทรายดิบเพื่อจดัการกบัผลผลิตในประเทศท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว แมว้า่จะมีเพียง 5 จาก 33 แห่งในประเทศเท่านั้น

ท่ีสามารถละลายน ้ าตาลทรายดิบได้ ยูเครนไม่มีก าลงัพอท่ีจะแปรรูปน ้ าตาลทรายดิบถึง 260,000 ตนั ขณะท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญอีกท่านแนะน าวา่การน าเขา้น ้ าตาล 100,000 ตนั ก็เพียงพอแลว้ ยูเครนตอ้งจ่ายเงินประมาณ 16.293 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน าเขา้น ้ าตาลในเดือนมีนาคม เพิ่มข้ึน 115.6% จากปีท่ีแลว้ โดยน ้ าตาล 12,293 ตนั มา

จากโปแลนด์ มูลค่าการน าเข้าในเดือนมกราคม - มีนาคม เพิ่มข้ึน 42.6% ของปีท่ีแล้ว ในขณะท่ีมูลค่าการ

ส่งออกลดลง 93.1% 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของคีร์กีซสถานกล่าววา่ รัฐบาลคีร์กีซสถาน

ตอ้งการช่วยเกษตรกรผูป้ลูกบีทใหเ้พิ่มพื้นปลูกบีทในปีหนา้เป็น 18,000 แฮกแต เพิ่มข้ึนจาก 12,000 แฮกแต ใน

ปีน้ี ซ่ึงจะช่วยลดความจ าเป็นในการน าเข้าน ้ าตาล คีร์กีซสถานสามารถผลิตน ้ าตาลได้ 50-60% ของความ

ตอ้งการในประเทศ หรือประมาณ 100,000-110,000 ตนั/ ปี ขณะท่ีหน่วยงานต่อตา้นการผกูขาดตั้งขอ้สังเกตวา่  
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ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 
30 เมษายน 2564 

4 

 

โรงงานไดต้กลงท่ีจะขยายขีดจ ากดัราคา ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 1 มิถุนายน เพื่อช่วยใหร้าคาน ้ าตาลอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุม 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดว่าเม็กซิโกจะน าเขา้น ้ าเช่ือมจาก

ขา้วโพด High Fructose Corn Syrup (HFCS) ในปี 2564/2565 จ  านวน 780,000 ตนั ลดลงจาก 800,000 ตนัในปี 

2563/2564 และ 1.38 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 เน่ืองจากมีการการปรับรูปแบบผลิตภณัฑ ์

ในรัฐกินตานาโร ประเทศเม็กซิโก ราคาอ้างอิงของน ้ าตาลท่ีใช้ในการค านวณราคาอ้อยส าหรับปี 

2563/2564 ก าหนดไวท่ี้ MXN 13,750 MXN/ตนั (691 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  

 

 

 


