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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 8 - 11 กนัยายน 2563 

  ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 8 - 11 กนัยายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 37 ของปี 

2563 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  ดว้ยในวนัท่ี 7 กนัยายน 2563  ตลาดปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนัแรงงานของสหรัฐฯ 

(The U.S. labor  Day  holiday)  ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 

เดือนคร่ึง  โดยในช่วงแรกราคาน ้ าตาลได้เคล่ือนไหวปรับตวัสูงข้ึน  เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านสินคา้โภคภณัฑ ์ 

Green Pool มีความกังวลเก่ียวกับปริมาณน ้ าตาลท่ีต้องใช้ส าหรับการส่งมอบตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน ้ าตาล

ทรายขาวท่ีนอ้ยลงของไทย และเน่ืองจากสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลลอนดอนเดือนตุลาคมจะส้ินสุดระยะเวลาการซ้ือขาย

ใน วนัท่ี 15 กนัายน 2563 น้ี จึงกระตุน้ให้ผูค้า้ด าเนินการให้เสร็จส้ินในช่วงต้นเดือนกนัยายน ท าให้ราคาซ้ือขาย

น ้ าตาลล่วงหน้าตลาดนิวยอร์คฟ้ืนตวัจากระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์และปิดตลาดสูงข้ึนขณะท่ี Commitment of 

Traders (COT) รายงานวา่ เม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมา (4 กนัยายน 2563) กลุ่มกองทุนไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิประจ าสัปดาห์

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 เพิ่มข้ึน 1,255 ล็อต  สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ี 190,949  ล็อต และจากความกงัวล

เก่ียวกับความตอ้งการเอทานอลท่ีลดลงในบราซิลซ่ึงอาจกระตุ้นให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตน ้ าตาล

มากกวา่การผลิตเอทานอล ขณะท่ี CEO ของ Cosan รายงานวา่ ท่ามกลางขอ้จ ากดัในการเดินทางเน่ืองจากการระบาด

ของ COVID-19 ท าให้ความตอ้งการเช้ือเพลิงทางการบินของบราซิลลดลงถึง 80% และความตอ้งการน ้ ามนัเบนซิน

และเอทานอลยงัคงลดลง 10% จากปีท่ีแลว้ แมว้า่จะดีข้ึนจากการปรับลดลง 50% ในช่วงเดือนแรกของการแพร่ระบาด

ก็ตาม    ก่อนท่ีราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง จากแนวโนม้การผลิตน ้าตาลของบราซิลท่ีเพิ่มข้ึนก าลงัส่งผลกระทบต่อราคา

น ้ าตาล  โดย Unica  รายงานผลผลิตน ้ าตาลปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงคร่ึงหลังของเดือน

สิงหาคมเพิ่มข้ึน 16% เป็น 2.933 ล้านตนั  สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 46.8% จาก 36.5%  ในปี 

2562/2563 นอกจากน้ีความตอ้งการเอทานอลของบราซิลยงัคงลดลงซ่ึงอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหัน

ไปผลิตน ้ าตาลมากกว่าการผลิตเอทานอล หลังจากท่ียอดจ าหน่ายเอทานอลของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

สิงหาคมลดลง 18% เหลือเพียง 1.2 พนัลา้นลิตร  อีกปัจจยัท่ีเป็นผลลบต่อราคาน ้ าตาลคือการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล

โลกในปี 2563/2564 จาก Czarnikow ว่าจะมีผลผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึน  8.8% เป็น 176.7 ล้านตนั โดยมีผลผลิตน ้ าตาล

ส่วนเกิน (Surplus) อยู่ท่ี 5.0 ล้านตนั  และในช่วงสุดทา้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากวนัก่อน หลงัจากเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ อ่อนค่าตวัลง และราคาน ้ าตาลในตลาดลอนดอนปรับตวัสูงข้ึนจากการท่ีค่าเงินปอนด์องักฤษ/เหรียญสหรัฐฯ 

(GBP/USD) อ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ นอกจากน้ีราคาน ้ าตาลยงัคงได้รับแรงสนับสนุนจากความ

กังวลเก่ียวกับปรากฎการณ์ La Nina ท่ีอาจน าไปสู่ความแห้งแล้งในบราซิลซ่ึงท าให้ผลผลิตอ้อย/ไร่ลดลง ศูนย์

พยากรณ์อากาศของสหรัฐฯ รายงานวา่ปรากฎการณ์ La Nina เกิดข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงอาจส่งผลใหป้ริมาณฝน

ท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียในบราซิลในไตรมาสท่ี 4   
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 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.76-12.17  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.92 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์หรือ 0.08%  และราคาน ้าตาลตามสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.44-12.78 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.60 เซนต ์ลดลง 0.01 

เซนต ์ หรือ 0.08%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

11  กนัยายน  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

4 กนัยายน  2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 12.17 11.76 11.92 11.93 -0.01 
มีนาคม 2564 12.78 12.44 12.60 12.61 -0.01 

พฤษภาคม  2564 12.63 12.33 12.47 12.51 -0.04 
กรกฎาคม 2564 12.52 12.22 12.36 12.39 -0.03 
ตุลาคม  2564 12.54 12.22 12.37 12.42 -0.05 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.82 12.55 12.70 12.73 -0.03 
พฤษภาคม  2565 12.43 12.22 12.36 12.31 +0.05 
กรกฎาคม  2565 12.17 11.94 12.12 12.00 +0.12 
ตุลาคม 2565 12.18 11.84 12.10 11.90 +0.20 
มีนาคม  2566 12.50 12.15 12.40 12.20 +0.20 
พฤษภาคม 2566 12.42 12.14 12.32 12.13 +0.19 
กรกฎาคม 2566 12.39 12.12 12.27 12.07 +0.20 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 10 กนัยายน 2563  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบ3-ราซิล 
ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กนัยายน  2563  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 42.113 47.970 -12.21 415.089 399.791 +3.83 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.933 2.521 +16.34        25.897 18.014 +43.76 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.160 2.735 -21.02 18.969 20.700 -8.36 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 156.07 151.01 +3.36 139.34 133.29 +4.54 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.84 36.53 +28.22 

-32. 
 

46.99 35.48 +32.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

53.16 63.47 -16.24 53.01 64.52 -17.84 
 

โอเชียเนีย 

  วนัท่ี 9 กนัยายน 2563  มีรายงานวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบของออสเตรเลีย เพียง ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2563  มี

จ านวน 14.74 ลา้นตนั  หรือคิดเป็น 50% ของปริมาณออ้ยในฤดูการผลิตน้ีท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 30.9 ลา้นตนั  และจะ

ผลิตน ้าตาลได ้4.4 ลา้นตนั  

 

เอเชีย 

  วนัท่ี 10 กนัยายน 2563  มีรายงานวา่ อินเดียอาจไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลจ านวน 7 ลา้นตนั ในฤดู

การผลิตปี 2563/2564 เพื่อท่ีจะลดสตอ็คน ้าตาลในประเทศจ านวนมากของอินเดีย และอินเดียตอ้งการเงินอุดหนุนการ

ส่งออกระหวา่ง  106 เหรียญสหรัฐญ/ตนั (7,900 รูปี)  ถึง 126 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั (9,390 รูปี)  

นอกจากน้ีราคาขายในประเทศขั้นต ่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 33 รูปี/กิโลกรัม ( 450 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตนั) จาก 31 รูปี/

กิโลกรัม (424 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตนั)  

  วนัท่ี 3 กนัยายน 2563 อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้ 5.429 ลา้นตนั โดยแยกเป็นน ้าตาลทรายดิบ 2.586 

ลา้นตนั น ้าตาลทรายขาว 2.453 ลา้นตนั และชนิดอ่ืนๆ โดยทาง ISMA ยงัรายงานอีกวา่ ทางโรงงานอินเดียไดท้  า

สัญญาขายแลว้ 5.7 ลา้นตนั ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะส่งออกไดถึ้ง 6 ลา้นตนั ในปีน้ี 

  วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 มณฑลยนูานของจีนสามารถขายน ้าตาลจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ได ้1.738 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 1.735 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และมณฑลกวางสีขายไดเ้พิ่มข้ึน 56,000 ตนั จากเดือน

สิงหาคม 2562 เป็นยอดรวม 5.3 ลา้นตนั จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 
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วจิารณ์และความเห็น 
 
 ขณะน้ีตลาดน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2563 ก าลงัอยูใ่นช่วงการไล่ปิดสัญญา  ก่อนท่ีสัญญาเดือน

ตุลาคม 2563 จะส้ินสุดการซ้ือขายไดใ้นตลาด ส่งผลใหก้องทุนและนกัเก็งก าไรตอ้งออกมาปิดตัว๋ซ้ือท่ีเปิดไว ้ดูไดจ้าก

ตวัเลข COT ท่ีรายงานคร้ังล่าสุดท่ีลดลงมาเหลือตัว๋ซ้ือสุทธิท่ี 128,516 ล็อต ประกอบกบัข่าวเร่ืองการน าเขา้น ้าตาล

ของประเทศจีนเร่ิมเงียบหายไปจากตลาด และคาดวา่ตลาดน ้าตาลโลกจะอยูใ่นสภาพผนัผวนแบบน้ี   ไปจนถึงปลาย

เดือนน้ี  

  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  8 กนัยายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 158,516 ล็อต หรือประมาณ 8.05 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) จ  านวน 190,949 ล็อต หรือประมาณ 9.70 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (1 กนัยายน 2563) และเทียบกบัท่ี

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 

2559)   

 

   

------------------------------ 

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลททย จ ากดั 

14 กนัยายน 2563 


