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Daily Market Report 
 

31 มีนาคม 2563 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่าสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2563 10.73 10.75 10.78 10.40 10.42 -0.31 59,612 
กรกฎาคม 2563 10.77 10.80 10.83 10.48 10.50 -0.27 48,797 
ตุลาคม 2563 10.99 11.04 11.05 10.75 10.76 -0.23 32,101 
มีนาคม 2564 11.52 11.58 11.62 11.36 11.40 -0.12 17,657 
พฤษภาคม 2564 11.40 11.46 11.52 11.28 11.34 -0.06 4,541 
กรกฎาคม 2564 11.31 11.38 11.45 11.22 11.30 -0.01 2,467 
ตุลาคม 2564 11.49 11.55 11.63 11.42 11.53 +0.04 1,129 
มีนาคม 2565 11.92 12.00 12.12 11.93 12.00 +0.08 679 
พฤษภาคม 2565 11.90 11.93 11.93 11.93 11.99 +0.09 206 
กรกฎาคม 2565 11.93    12.02 +0.09 181 
ตุลาคม 2565 12.18    12.27 +0.09 120 
        167,490 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2563 356.10 356.50  358.50  352.00  353.10  -3.00  6,152  
สิงหาคม 2563 336.90 336.90  337.80  330.50  330.90  -6.00  6,410  
ตุลาคม 2563 330.30 329.90  330.90  323.60  324.00  -6.30  2,741  
ธนัวาคม 2563 331.30 331.00  332.10  325.40  326.00  -5.30  514  
มีนาคม 2564 332.10 332.70  333.00  327.00  327.50  -4.60  788  
พฤษภาคม 2564 337.10 336.80  337.00  332.50  333.00  -4.10  182  
สิงหาคม 2564 342.60 342.60  342.70  338.50  338.80  -3.80  147  
ตุลาคม 2564 347.40 346.20  348.30  343.50  343.60  -3.80  240  
        17,174 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 153,199 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 993,997 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block)      

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิยยอรคคมาำยลล  11 หมนวยย : ลซนตค/ปอนดค) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำย ำยตลำดลอนดอนมาำยลล  5 หมนวยย : ลมรียญสมรัฐฯ/ลาตริกตัน) 
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   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ี เปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัก่อนในช่วง 0.02-

0.08 เซนต ์และปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน  ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน 

1 สัปดาห์ จากความกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีความกงัวลเก่ียวกบัปริมาณ

น ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการลดลงของราคาน ้ามนัดิบลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 18 ปี ท าใหโ้รงงานน ้าตาลของ

บราซิล หนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลออ้ยมากกวา่การผลิตเอทานอล   และโรงงานน ้าตาลของบราซิลยงั

ไดรั้บแรงหนุนจากเปล่ียนการผลิตน ้าตาลจากเอทานอลมากข้ึน  เน่ืองจากปริมาณคงเหลือของเอทานอลมี

ปริมาณมากข้ึน ขณะท่ีค่าเงินเรียลชองบราซิลอ่อนค่าลงจากวนัก่อน 0.33% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์

คร่ึง  เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปิด

ตลาดเพิ่มข้ึนย 0.39  เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.94%  ท่ีระดบั 20.48 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  หลงัจากเคล่ือนตวั

ในช่วง 20.01-21.89 เหรียญสหรัฐฯ   

 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาด

ลดลง 0.31 เซนต ์หรือ 2.89% ท่ีระดบั 10.42 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.40-10.78 เซนต ์และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 0.27 เซนต ์หรือ 2.51% ท่ีระดบั 10.50 

เซนต ์ หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 10.48-10.83 เซนต ์ และส าหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลาดเพิ่มข้ึน และลดลง

ในช่วง  -0.23 ถึง -0.09  เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 181,119 ล็อต สัญญาน ้าตาลคงเหลือ

ในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 เพิ่มข้ึน 2,155 

ล็อต เป็น 302,945 ล็อต และของน ้าตาลทั้งตลาดเพิ่มข้ึน 9,761  ล็อต เป็น 1,005,258 ล็อต  

 ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนเช่นกนั โดยราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 3.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.48% ท่ี

ระดบั 353.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 352.00-358.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2563 ปิดตลาดลดลง 6.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.78 ท่ีระดบั 

330.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 330.50-337.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  Rabobank คาดวา่ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) จะมีผลผลิตน ้าตาล

โลกส่วนขาด (Deficit) จ  านวน  6.7 ลา้นตนั  เน่ืองจากผลผลิตของไทยและอินเดียลดลง  จะถูกชดเชยดว้ย 

 

3.  กำรลคลื่อนไมย องรำคำน ้ำตำล 

4.   วำยที่ส้ำคัญ 
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แนวโนม้ผลผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนของบราซิล และคาดวา่ในช่วงตน้ปี  2563/2564    จะมีผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ

ส่วนเกิน 0.6 ลา้นตนั   และคาดวา่ผลผลิตของบราซิล อินเดีย และสหภาพยโุรปใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียหา้ปี  โรค  

coronavirus ไม่ไดมี้ผลกระทบท่ีส าคญัต่อการบริโภคน ้าตาลโลกในปี 2562/2563   แค่เฉพาะสัดส่วนเพียง

เล็กนอ้ยท่ีหายไปจากประเทศท่ีเกิดการระบาดหนกั  
 วนัท่ี 31  มีนาคม 2563  มีรายงานวา่สหภาพยุโรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

จ านวน 50,000 ตนั ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม ่ 63,000 ตนั ในเดือนมกราคม 2563 (จาก 27,000 ตนั ท่ี

รายงานเม่ือเดือนก่อน) และต ่ากวา่ 139,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2562/2563 (ตุลาคม – กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 420,000 ตนั ลดลงจาก 895,000 ตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกไปยงั  อิสราเอล 23% อียปิต ์10% นอร์เวย ์18 และแอลเบเนีย 8%   

 รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปส่งออก 1.610 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.353 ลา้นตนั ในปีก่อน  ราคา

ส่งออกในเดือนมกราคม  เฉล่ียอยูท่ี่ 400 ยโูร/ตนั (FOB) เพิ่มข้ึนจาก 376 ยโูร ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึนจาก 

336 ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   

 ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์อยูท่ี่ 183,000 ตนั  ลดลงจาก 224,000 ตนั ในเดือนก่อน  และ

สูงกวา่ 165,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562/2563 สหภาพยโุรป

น าเขา้จ านวน 924,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 625,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    ส าหรับในปี 2561/2562 

สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 1.915 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.308 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้น้ี  

 และ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2563  สตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรปมีจ านวน 12.778 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

12.070 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  แต่ลดลงจาก 12.942 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 16 

ติดต่อกนัท่ีสต็อคน ้าตาลต ่ากวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีสต็อคน ้าตาลเพิม่ข้ึนเสมอในระหวา่งส้ิน

เดือนกนัยายนถึงส้ินเดือนมกราคม (อยูใ่นฤดูการผลิตใหม่) 

 วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  1 มีนาคม   2563  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 5,909,420 5,743,362 +2.89 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 688,026 665,777 +3.34 
โมลาส (ตนั) 249,106 241,190 +3.28 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.64 11.59 +0.44 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.22 4.20 +0.38 
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วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของยเูครนรายงานวา่  ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทในปี 

2562 ได ้10,204,530 ตนั  ลดลง 26.9% จาก 13,967,700 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตหวับีทเฉล่ียลดลง 9.3% สู่ระดบั

ต ่าสุดใน 4 ปี ท่ี 46.11 ตนั/แฮคแต จาก 50.85 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  พื้นท่ีเพาะปลูกลดลงเหลือ 221,900 แฮคแต 

จาก 276,200 แฮคแต  ขณะท่ีพื้นท่ีเก็บเก่ียวลดลงเหลือ 221,900 แฮคแต จากแ 274,700 แฮคแต  

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

1 เมษายน 2563 

 

 


