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 Daily Market Report 

                                                                                                                                                31 มีนาคม 2564 

   เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 
 

สูงสุด 
 

ต ่ำสุด 
 

ปิด 
 
 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+),ลด (-) 

จ ำนวนซ้ือขำย 
(ลอ็ต) 

 พฤษภาคม 2564 14.92 14.94 15.03 14.67 14.77 -0.15 65,142 
กรกฎาคม 2564 14.85 14.88 14.98 14.68 14.77 -0.08 41,121 
ตุลาคม 2564 14.85 14.86 14.96 14.71 14.78 -0.07 20,986 
มีนาคม 2565 15.11 15.17 15.21 14.97 15.04 -0.07 8,690 
พฤษภาคม 2565 14.43 14.48 14.52 14.28 14.34 -0.09 4,528 
กรกฎาคม 2565 13.87 13.91 13.95 13.76 13.81 -0.06 4,004 
ตุลาคม 2565 13.51 13.55 13.61 13.45 13.49 -0.02 3,662 
มีนาคม 2566 13.64 13.63 13.72 13.59 13.62 -0.02 1,251 
พฤษภาคม 2566 13.25 13.24 13.31 13.23 13.24 -0.01 700 
กรกฎาคม 2566 13.02 13.02 13.11 13.01 13.02 0.00 346 
ตุลาคม 2566 12.98 12.98 13.09 12.98 12.99 +0.01 208 
        150,638 

 

 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด 

 

สูงสุด 

 

ต ่าสุด 

 

ปิด 

 

 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+),ลด (-) 

จ านวนซ้ือขาย 

(ล็อต) 

 พฤษภาคม 2564 429.80 430.20 431.10 419.10 420.00 -9.80 7,420 
สิงหาคม 2564 424.20 425.20 425.70 415.80 417.00 -7.20 7,177 
ตุลาคม 2564 417.20 418.10 418.40 410.70 412.50 -4.70 2,062 
ธนัวาคม 2564 416.90 417.70 417.70 410.60 412.70 -4.20 210 
มีนาคม 2565 417.40 417.70 417.70 412.10 413.00 -4.40 148 
พฤษภาคม  2565 409.60 409.80 409.80 405.70 405.70 -3.90 75 
สิงหาคม 2565 

 

402.10 402.30 402.30 398.50 398.70 -3.40 128 
ตุลาคม 2565 393.40 392.50 392.70 390.50 390.60 -2.80 25 
           17,245 

จ ำนวนซ้ือขำยรวมทั้งส้ิน 164,302 ลอ็ต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 1,049,454 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 ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีมีทั้ง ไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จากวนัก่อนในช่วง -0.01 ถึง 0.06 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน สู่ระดับต ่าสุดในรอบ 3 

เดือน โดยราคาน ้ าตาลยงัคงถูกกดดนัจากอุปทานท่ีมีอยู่มาก และความกงัวลดา้นอุปสงคท่ี์ลดลง เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทางดา้นราคาน ้ ามนัดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ปิด

ตลาดลดลง 1.39 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.30% ท่ีระดบั 59.16 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วง 57.25-67.98 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล   
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 

0.15 เซนต ์หรือ 1.01% ท่ีระดบั 14.77 เซนต ์หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 14.67-15.03 เซนต ์ส่วนราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 0.08 เซนต ์หรือ 0.54% ท่ีระดบั 14.77 เซนต ์
หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 14.68-14.98 เซนต์ ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนอ่ืนๆ ปิดตลาดมีทั้งไม่
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนและลดลงในช่วง -0.09 ถึง 0.01 เซนต ์ปริมาณการซ้ือขายรวมทุกสัญญามีจ านวน 164,302 
ล็อต สัญญาน ้ าตาลคงเหลือในตลาด (Open Interest) วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ของน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2564 ลดลง 2,435 ล็อต เหลือ 335,948 ล็อต และของน ้ าตาลทั้ งตลาดเพิ่มข้ึน 1,133 ล็อต เป็น 
1,049,454 ล็อต  

ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเดือนใกลปิ้ดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อนทุกเดือน 

โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 9.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.28% ท่ีระดับ 

420.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 419.10-431.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส่วนราคาน ้ าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนสิงหาคม 2564 ปิดตลาดลดลง 7.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.70% ท่ีระดบั 417.00 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 415.80-425.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 Czarnikow คาดการณ์ราคาน ้ าตาลจะสูงในอีก 5 ปีขา้งหน้าเน่ืองจากการผลิต
เอทานอลมากข้ึนน่าจะลดปริมาณการผลิตน ้ าตาลในอินเดียและภาคกลาง-ใตข้องบราซิลได ้ส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากราคาน ้ ามนัเบนซินท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีประเทศผูผ้ลิตอ่ืนๆ จะตอ้งใช้เวลาในการเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ  สภาพอากาศท่ีแปรปรวนอาจหนุนราคาไดเ้ช่นกนั  คาดการณ์ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการขาด
ดุลทั่วโลกในปี 2565/2566 อินเดียจะไม่เป็นผูส่้งออกน ้ าตาลรายใหญ่ให้กับตลาดโลกอีกต่อไป เน่ืองจาก
โครงการผลิตเอทานอล  อยา่งไรก็ตามในระยะสั้นราคาเอทานอลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าในบราซิลและปริมาณการผลิต
ท่ีสูงข้ึนจะยงัคงกดดนัราคา ทางดา้น Commerzbank กล่าวเสริมวา่ ผูซ้ื้อมีสินคา้ในสตอ็กและรอราคาลดลง 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 



www.sugarzone.in.th 

 

3 
 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ความแออดัของการจราจรในคลองสุเอซแมว้่าจะผ่อนคลายลงแลว้ แต่ก็อาจ
ส่งผลกระทบทางออ้มต่อบราซิลไดโ้ดยการชะลอการส่งมอบ ปัจจยัการผลิตและเช้ือเพลิง การคาดการณ์ของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายทะเล  ประธานสมาคมการคา้ต่างประเทศของบราซิล (AEB) ไม่เห็นดว้ยโดยกล่าวว่า 
บริษทัของบราซิลไม่ไดรั้บผลกระทบ และผลกระทบจะเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  ในขณะเดียวกนั Traders กาแฟใน
บราซิลกล่าววา่ จากเหตุการณ์น้ีก าลงัท าใหปั้ญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีอยูท่วคีวามรุนแรงมากข้ึนแม้
จะคล่ีคลายลงแล้ว  รัฐบาลจอร์แดนกล่าวว่า การจราจรท่ีติดขดัในคลองสุเอซไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง
น ้าตาลส่วนใหญ่ท่ีมาจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รัฐบาลปากีสถานประกาศยกเลิกการหา้มน าเขา้น ้าตาลจากอินเดีย และอนุญาต
ให้น าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 500,000 ตนั ตามประกาศอยา่งเป็นทางการ  Traders ไดท้  าการตรวจสอบและน ้ าตาล
อินเดียอาจมีราคา 410-420 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั FOB  ขณะท่ีตวัแทนจ าหน่ายตั้งขอ้สังเกตว่า การท่ีสามารถส่ง
น ้าตาลทางบกไดจ้ะท าใหร้าคาลดลงไปอีก ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาลในรัฐมหาราษฏระกล่าววา่พวกเขาไม่สามารถช าระค่าออ้ยได้
เน่ืองจากราคาขายขั้นต ่า (MSP) ต ่าเกินไป  และแยง้วา่ควรจะเพิ่มข้ึนจาก 31 รูปี/ กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) 
เป็น 34.5 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐ / กก.)  โรงงานหลายแห่งต้องพึ่ งพาการส่งออกเพื่อให้มีเงินหมุนเวียน
เพียงพอ ในขณะท่ีโรงงานบางแห่งยงัคงขายต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่า MSP เพื่อใหโ้รงงานมีสภาพคล่อง  เกษตรกร
ขู่วา่จะประทว้งเวน้แต่จะมีการช าระค่าออ้ยในเร็วๆน้ี วัน ท่ี  31 มีนาคม 2564  เคนยาจะต้องน าเข้า
น ้ าตาล 210,000 ตนั ในปี 2564 ซ่ึงลดลงจาก 250,000 ตนั เม่ือปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีผลผลิตน ้ าตาลในประเทศ 
660,000 ตนั ตามท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว ้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตออ้ยในประเทศ รัฐบาลไดเ้พิ่มราคาออ้ยจาก 3,700 
KES/ตัน  (33.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เป็น 4,040 KES/ตัน  (36.9 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ตั้ งแต่วนัท่ี  1 เมษายน 
นอกจากน้ียงับอกกบัโรงงานวา่ตอ้งเก็บเก่ียวออ้ยทั้งหมดท่ีท าสัญญาภายใน 24 เดือน 
 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

1 เมษายน 2564 

 
 


