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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                30 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 14.92 15.00 15.14 14.87 14.92 0.00 33,992 
กรกฎาคม 2564 14.83 14.88 15.01 14.80 14.85 +0.02 21,994 
ตุลาคม 2564 14.84 14.85 14.99 14.80 14.85 +0.01 13,075 
มีนาคม 2565 15.12 15.15 15.24 15.07 15.11 -0.01 3,977 
พฤษภาคม 2565 14.46 14.49 14.56 14.39 14.43 -0.03 1,772 
กรกฎาคม 2565 13.93 13.95 13.99 13.85 13.87 -0.06 1,694 
ตุลาคม 2565 13.59 13.65 13.65 13.49 13.51 -0.08 1,462 
มีนาคม 2566 13.72 13.80 13.80 13.62 13.64 -0.08 653 
พฤษภาคม 2566 13.30 13.38 13.38 13.24 13.25 -0.05 190 
กรกฎาคม 2566 13.06 13.13 13.13 13.01 13.02 -0.04 101 
ตุลาคม 2566 13.00 13.06 13.06 12.96 12.98 -0.02 57 
        78,967 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 431.10 434.20 434.50 428.00 429.80 -1.30 4,411 
สิงหาคม 2564 424.70 425.10 428.00 422.80 424.20 -0.50 3,943 
ตุลาคม 2564 416.50 417.40 420.00 415.90 417.20 +0.70 1,287 
ธนัวาคม 2564 416.20 417.00 418.00 415.50 416.90 +0.70 352 
มีนาคม 2565 417.00 417.20 418.40 416.00 417.40 +0.40 110 
พฤษภาคม  2565 410.00 409.80 410.10 409.10 409.60 -0.40 48 
สิงหาคม 2565 

 

403.20 402.50 403.40 401.60 402.10 -1.10 28 
ตุลาคม 2565 394.70 0.00 393.40 393.40 393.40 -1.30 0 
           10,179 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 88,681 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,048,321 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 ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง 0.01-0.08 

เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีไม่เปล่ียนแปลงจากวนัก่อน ทั้งน้ีราคาน ้ าตาลยงัคงถูกกดดนัจากความกงัวลดา้น

อุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีอยูม่าก เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม ในประเทศบราซิลรายงานวา่ มีผูเ้สียชีวติจากโคโรนาไวรัส 

3,650 ราย ซ่ึงอาจกระตุน้ให้รัฐบาลขยายการ Lockdown ท าให้ความตอ้งการเช้ือเพลิงลดลง โรงงานน ้ าตาลใน

บราซิลอาจหันไปผลิตน ้ าตาลมากกว่าผลิตเอทานอล ทางด้านราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบ

เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 1.01 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.64% ท่ีระดบั 60.55 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 59.94-62.27 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดดว้ย

ราคาท่ีไม่เปลียนแปลง ท่ีระดบั 14.92 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.84-15.14 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 0.02 เซนต ์หรือ 0.13% ท่ีระดบั 14.85 เซนต ์
หลังจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 14.80-15.01 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้ ง
เพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง -0.08 ถึง 0.01 เซนต์ ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 88,681 ล็อต สัญญา
น ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 
ลดลง 12,256 ล็อต เหลือ 338,383 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดลดลง 6,746 ล็อต เหลือ 1,048,321 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดบั

ต ่าสุดใหม่ในรอบ 2 เดือนคร่ึง โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 1.30 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.30% ท่ีระดบั 429.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 428.00-434.50 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.50 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.12% ท่ีระดบั 424.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 422.80-428.00 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั 

 

 

 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 Czarnikow ปรับลดการคาดการณ์น ้ าตาลส่วนเกินทัว่โลกในปี 2564/2565 
เหลือ 2.7 ล้านตนั จากท่ีคาดไวก่้อนหน้าน้ีท่ี 3 ล้านตัน และลดคาดการณ์การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 
2564/2565 จาก 32.5 ลา้นตนั เหลือ 30.3 ลา้นตนั เน่ืองจากการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลมากข้ึน  นอกจากน้ียงั
คาดวา่ความตอ้งการทัว่โลกจะสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 175 ลา้นตนั เน่ืองจากการระบาดของไวรัสท่ีระบาดลดลง  
ทั้งน้ีคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยจะฟ้ืนตวัเพิ่มข้ึนเป็น 11 ลา้นตนั 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 
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Traders กล่าวว่า การเก็บเก่ียวของไทยในปีน้ีส้ินสุดลงดว้ยผลผลิตท่ีมากกว่าท่ีคาดไวก่้อนหน้าน้ี ซ่ึง
ส่งผลกดดนัราคาน ้าตาล ในขณะท่ี Green Pool ตั้งขอ้สังเกตวา่ กองทุนดูเหมือนจะสูญเสียโมเมนตมัท่ีเป็นขาข้ึน  
ทางดา้น Broker กล่าววา่ มาตรการป้องกนัการระบาดของโคโรนาไวรัสในบราซิลส่งผลกระทบต่อราคาไฮดรัส 
ซ่ึงจะยืนยนัความตั้งใจของโรงงานในการผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ีราคาน ้ ามนัท่ีอ่อนตวัลงเน่ืองจาก
กระแสการขนส่งกลบัมาเป็นปกติท่ีคลองสุเอซ  ขณะท่ีนกัวเิคราะห์แยง้วา่ ตลาดไดล้ดปริมาณอุปทานและพร้อม
ท่ีจะฟ้ืนตวั 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชยข์องปากีสถานอนุญาตให้โรงงานน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 
300,000 ตนั ไดจ้นถึงส้ินเดือนมิถุนายนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศปากีสถาน เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
ธนาคารอนุญาตให้โรงงานจ่ายเงินไดถึ้ง 100% ของมูลค่าการน าเขา้  สัญญาล่วงหนา้  รัฐบาลปรับลดภาษีเงินได้
หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบจาก 5.5% เป็น 0.25% แต่เตือนว่าอาจเพิ่มข้ึนไดอี้กหากเห็นว่ามี
สต็อกน ้ าตาลในประเทศเพียงพอ น ้ าตาล 300,000 ตนัเป็นส่วนหน่ึงของการน าเข้า 800,000 ตนั ท่ีได้มีการ
ประกาศไปเม่ือเดือนมกราคม ตามการรายงานของส่ือทอ้งถ่ินซ่ึงน ้ าตาลอีก 500,000 ตนั ได้รับอนุญาตภายใต ้
Trading Corporation of Pakistan 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
อินเดียมีสตอ็กน ้ าตาลอยูท่ี่ 21.867 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 6% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในช่วงเวลาดงักล่าว
มีโรงงานน ้ าตาล 404 โรงงาน เทียบกบั 383 โรงงาน ในปีท่ีแลว้  โรงงานไดข้ายน ้ าตาลในเดือนตุลาคม 2563 – 
กุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 10.714 ล้านตนั มากกว่าโควต้าท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ท่ี 10.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม
ยอดขายน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระต ่ากวา่โควตา้ 24.3% ขณะท่ียอดขายในรัฐอุตรประเทศสูงกวา่โควตา้ 17.41% 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ราคาน ้ าตาลหน้าโรงงานในรัฐมหาราษฏระลดลงเหลือ 2,900 รูปี/100 กก. 
(39.6 เหรียญสหรัฐฯ/100 กก.) ต ่ากว่าราคาขายขั้นต ่า(MSP) ท่ี 3,100 รูปี/100 กก. (42.3 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 
เน่ืองจากความตอ้งการท่ีลดลง  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม รัฐมหาราษฏระผลิตน ้ าตาลได ้9.97 ลา้นตนั และโรงงาน
น ้าตาล 68 โรงงาน ไดปิ้ดหีบไปแลว้ 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เกษตรกรในรัฐมหาราษฏระกงัวลวา่โรงงานในทอ้งถ่ินจะไม่สามารถหีบออ้ย
ได้ทั้ งหมด และบางส่วนอาจต้องการขายพืชผลในรัฐกรณาฏกะ  นอกจากน้ีอ้อยบางส่วนยงัถูกทิ้งไวใ้นไร่
เน่ืองจากแรงงานตอ้งรอเขา้มาตรการกกักนัเน่ืองจากการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส 
 นอกจากน้ี ISMA ยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ ขอ้เสนอในการติดฉลากค าเตือนส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีปริมาณน ้ าตาลสูงนั้น
เป็นไปตามค าแนะน าดา้นสุขภาพทัว่โลก ซ่ึงไม่ไดส้ะทอ้นถึงความเป็นจริงในอินเดีย   การบริโภคน ้ าตาลใน
อินเดียอยูใ่นกลุ่มท่ีต ่าท่ีสุดในโลก และสามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดสารอาหารได ้
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ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

31 มีนาคม 2564 
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 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 หน่วยงานก ากับดูแลด้านน ้ าตาล (SRA) ของฟิลิปปินส์จะจดัสรรปริมาณ
น ้าตาลของประเทศใหก้บัตลาดในประเทศทั้งหมด และจะยกเลิกโควตา้ท่ีจดัสรรให้กบัการส่งออกไปยงัสหรัฐฯ 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน หน่วยงานได้ตั้ งเป้าการผลิตไวท่ี้ 2.19 ล้านตนั ในตอนแรก แต่ ณ ส้ินเดือน
กุมภาพนัธ์ผลิตไดเ้พียง 1.22 ลา้นตนั เท่านั้น เน่ืองจากเหตุการณ์ La Nina และพายไุตฝุ้่ น 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 สมาคมน ้ าตาลแห่งอินโดนีเซีย (AGI) และสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งชาว
อินโดนีเซีย (APTRI) กล่าวว่า การตัดสินใจของรัฐบาลในการอนุญาตให้โรงงานแปรรูปน ้ าตาลทรายดิบ 
646,000 ตนั นั้นเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได ้เน่ืองจากสต๊อกน ้ าตาลท่ีบรรจุได ้804,000 ตนั  แต่ไม่
เห็นดว้ยกบัการตดัสินใจของรัฐบาลท่ีจะจดัสรรการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวเพิ่มเติม 150,000 ตนัให้กบั PT RNI 
และ PTPN III โดยอา้งว่า จะท าให้เกิดน ้ าตาลเกินดุล  ในขณะเดียวกนั RNI กล่าวว่า การน าเขา้มีความจ าเป็น 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีอุปทานเพียงพอก่อนถึงเดือนรอมฎอน และพร้อมท่ีจะกระจายการน าเขา้ 75,000 ตนั 

 


