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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (9 - 13 พฤศจิกายน  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 46 ของ

ปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ และมีการปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อนทุกเดือนยกเวน้เดือนมีนาคม 2564 โดยในช่วงตน้จนถึงกลางของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลค่อยๆปรับตวัลดลง 

จากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียและบราซิลส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาล สหพนัธ์โรงงาน

น ้าตาลแห่งชาติของอินเดียรายงานวา่ ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

32.8% ท่ี 425,000 ตนั ขณะท่ี Unica รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง - ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 

2563/2564 ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมเพิ่มข้ึน 14.40% เป็น 1.737 ลา้นตนั สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาล

เพิ่มข้ึนเป็น 43.63%  จาก 32.02% ในปี 2562/2563 หลงัจากนั้นในช่วงทา้ยสัปดาห์ราคาน ้าตาลมีการปรับตวั

สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ (15.08 เซ็นต ์วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563) เน่ืองจากความกงัวล

อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัสภาวะความแหง้แลง้ในบราซิลอาจท าให้ปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของบราซิล

ลดลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.42-15.08  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.96 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.05 เซนต ์หรือ 0.34%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.77-14.22 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 14.07 เซนต ์ลดลง 0.06 เซนต ์ หรือ 0.42%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

6 พฤศจิกายน 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.08 14.42 14.96 14.91 +0.05 

พฤษภาคม 2564 14.22 13.77 14.07 14.13 -0.06 
กรกฎาคม 2564 13.52 13.17 13.39 13.43 -0.04 
ตุลาคม 2564 13.39 

12.603== 

13.07 13.25 13.29 -0.04 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.70 13.37 13.54 13.58 -0.04 
พฤษภาคม 2565 13.25 12.94 13.05 13.16 -0.11 
กรกฎาคม 2565 12.95 12.69 12.73 12.89 -0.16 
ตุลาคม 2565 12.85 12.59 12.60 12.80 -0.20 
มีนาคม 2566 13.00 12.64 12.73 12.96 -0.23 
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พฤษภาคม 2566 12.65 12.51 12.40 12.67 -0.27 
กรกฎาคม 2566 12.46 12.17 12.19 12.47 -0.28 
ตุลาคม 2566 12.48 12.12 12.14 12.44 -0.30 
 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนตามสัญญาเดือนธนัวาคม 2563 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 12,366 ล็อต  (618,300 ตนั) 

โดยมีบริษทัรับมอบน ้าตาลไดแ้ก่บริษทั Wilmar จ  านวน 5,215 ล็อต (260,750 ตนั)  และบริษทั   E D & F Man 

จ านวน 7,151 ล็อต (357,550 ตนั)  ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั Tereos จ านวน 1,081 ล็อต (54,050 ตนั) บริษทั 

Sucres et  Denrees  จ านวน 6,490 ล็อต (324,500 ตนั) บริษทั Macquarie จ านวน 1,950 ล็อต (97,500 ตนั) และ

บริษทั  StoneX จ านวน 2,845 ล็อต (142,250 ตนั)  โดยเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา บราซิล และอินเดีย  

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2563 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดู

การผลิตปี 2563/2564 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec Hi-Pol. 
MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564 Itochu Corporation 14,500.00 211 - - 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564 ED & F Man Sugar Ltd. 

Ltd. 

- - 48,000.00 242 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564  Itochu Corporation - - 48,000.00 271 

รวม/เฉลีย่ 14,500.00 211 96,000.00 256.5 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2563/2564 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมียมเฉลีย่ 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564 122,500.00 (91.88%) 207.9633 10,833.00 ( 8.12%) 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564 96,000.00 (72.00%) 239.0000 37,333.00 (28.00%) 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564 48,000.00 (36.00%) 271.0000 85,334.00 (64.00%) 

รวม/เฉลีย่ 266,500.00 (66.63%) 230.4972 133,500.00 (33.38%) 

อเมริกาใต้ 
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 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 Petrobras ปรับข้ึนราคาน ้ามนัเบนซิน 6% ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563   

ซ่ึงเป็นการปรับตวัคร้ังแรกของเดือนพฤศจิกายนและตามการปรับลด 2 คร้ังในเดือนตุลาคม ไม่เช่นนั้น

ป๊ัมน ้ามนัท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็กในเขตเมืองของบราซิลจะไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากความตอ้งการ

ท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วซ่ึงเกิดจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2563 Archer บริษทัท่ีปรึกษาของบราซิล คาดวา่ในปี 2564/2565 โรงงาน

น ้าตาลของบราซิลไดข้ายน ้าตาลล่วงหนา้ไปแลว้ 11.25 ลา้นตนั (ตวัเลข ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563) และไดร้าคา

เฉล่ียอยูท่ี่ 1,541.97 เรียล/ตนั ซ่ึงเป็นราคาสูงสุดในรอบทศวรรษ  และน ้าตาลประมาณ 11% จากการคาดการณ์

ของปีการผลิต 2565/2566 มีการก าหนดราคาไปแลว้  

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ฤดู

การผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2563  ดงัน้ี        

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนตุลาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 26.794 32.781 -18.26 564.915 545.006 +3.65 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.737 1.518 +14.40     36.411 25.281 +44.02 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.505 2.060 -26.94 27.085 29.699 -8.80 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 155.96 151.81 +2.73 144.89 138.92 +4.30 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

43.63 32.02 +36.26 46.69 35.04 +33.25 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

56.37 67.98 -17.08 53.31 64.96 -17.86 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2563 สมาคมน ้าตาลของจีน รายงานวา่  ณ ส้ินเดือนตุลาคมจีนผลิตน ้าตาล

ได ้ 432,600 ตนั  เพิ่มข้ึน 33,800 ตนั จากปีก่อน มียอดขายน ้าตาลเพิ่มข้ึน 13,400 ตนั เป็น 149,700 ตนั  

เน่ืองจากความตอ้งการฟ้ืนตวัเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไวจ้ากแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ในมณฑลยนูนาน

โรงงานน ้าตาล Meng Peng เร่ิมด าเนินการหลงัจากเสร็จส้ินการขยายโรงงาน ขณะน้ีโรงงานสามารถผลิต

น ้าตาลได ้85,000 ตนั/ปี โดยใชอ้อ้ยท่ีส่งมาจากลาว  

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2563 สหพนัธ์ความร่วมมือโรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย รายงานวา่ ณ 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 อินเดียผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 425,000 ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 32% จากปีท่ีแลว้ 
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 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  Central Water Commission ของอินเดีย รายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 5 

พฤศจิกายน 2563  แหล่งเก็บน ้าของอินเดีย 123 แห่ง เก็บกกัน ้าได ้ 145.66 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร  หรือ

ประมาณ 85% ของความจุทั้งหมด แต่นอ้ยกวา่ท่ีกกัเก็บ 153.78 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร ในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน 

 ขณะเดียวกนั สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงาน เพียง ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2563   

โรงงานน ้าตาล 63 โรงงานในรัฐอุตรประเทศ  ผลิตน ้าตาลได ้131,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 68,000 ตนั ในปีก่อน  

และเพียง ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2563   โรงงานน ้าตาล 86 โรงงานในรัฐมหาราษฏระผลิตน ้าตาลได ้286,000 

ตนั ลดลง จาก 3.91 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ รัฐบาลอินเดียตอ้งการขยายนโยบายเงิน
อุดหนุนการส่งออกน ้าตาลส าหรับปี 2563/2564 ท่ี 6 ลา้นตนั แมว้า่จะยงัไม่ไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัจ านวนเงิน
อุดหนุนก็ตาม กระทรวงอาหารของอินเดียไดจ้ดัท าขอ้เสนอใหม่ส าหรับเงินช่วยเหลือจ านวน 9,500 รูปี/ตนั 
(128 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึงนอ้ยกวา่ 10,488 รูปี/ตนั (142 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ท่ีเสนอในปี 2562/2563 
เน่ืองจากรัฐบาลก าลงัจดัการกบัปัญหาทางการเงิน ในขณะท่ีราคาน ้าตาลตลาดโลกสูงข้ึน 
 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 National Federation of Cooperative Sugar Factory (NFCSF)  รายงาน

วา่ อินเดียอาจเหลือน ้าตาลในสตอ็ก 15.8 ลา้นตนั เม่ือส้ินสุดฤดูการผลิต 2563/2564 เวน้แต่โรงงานจะมีการ

ส่งออกน ้าตาล ซ่ึงสตอ็กน ้าตาลท่ีมีจ านวนมากอาจจะสร้างวกิฤตในอุตสาหกรรมน ้าตาลได ้ทั้งน้ีมีการเรียกร้อง

ใหโ้รงงานส่งออกน ้าตาล แมว้า่รัฐบาลจะไม่ไดป้ระกาศขยายการอุดหนุนการส่งออกเน่ืองจากการปรับข้ึนของ

ราคาในตลาดโลกอาจไม่นาน 

 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  รัฐมนตรีอาหารของอินเดีย กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลสามารถใชโ้ครงการ
อุดหนุนการส่งออกท่ีจะมีการต่ออายใุหถึ้งส้ินเดือนเมษายน 2564 ถึงแมก่้อนหนา้น้ีจะเคยกล่าววา่ รัฐบาลจะ
ไม่มีการต่ออายโุครงการน้ีก็ตาม เน่ืองจากราคาน ้าตาลตลาดโลกท่ีสูงข้ึน โดยแหล่งข่าวเช่ือวา่ รัฐบาลอินเดียจะ
มีการประกาศอุดหนุน ภายใน 2- 3 สัปดาห์น้ี ถึงแมจ้ะมีการอุดหนุนท่ีลดลง 
 ดว้ยราคาตลาดโลกอยูท่ี่ 14.5-15.0 เซนต ์ ท าให้โรงงานน ้าตาลไดเ้งินจากการส่งออกอยูท่ี่ 25.0-25.5 
รูปี/กก. (0.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก.) ขณะท่ีขายภายในประเทศไดป้ระกนัราคาขั้นต ่าท่ี 31 รูปี/กก. (0.42 
ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก.) ถึงอยา่งนั้นทางโรงงานก็ยงัรอใหมี้การประกาศราคาขั้นต ่าตวัใหม่ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ และ
รายละเอียดการช่วยเหลือการเก็บน ้าตาลส ารองในโกดงั 
 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 The National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF) ของ

อินเดียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  โรงงานน ้าตาลจ านวน 149 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้

425,500  ตนั  เทียบกบั 105,000 ตนั ท่ีผลิตโดย 39 โรงงาน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยรัฐ 
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Maharashtra มีโรงงานน ้าตาล 61 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้165,000 ตนั  และคาดวา่ในปีน้ีจะผลิตน ้าตาลได ้9.5 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 6.171 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้  ขณะเดียวกนัคนงานในโรงงานน ้าตาล 150,000 คนขู่วา่จะ

นดัหยดุงานในวนัท่ี 30 พฤศจิกายนเพื่อผลกัดนัใหข้ึ้นเงินเดือน 

 
 
วจิารณ์และความเห็น  
 ในช่วงท่ีผา่นมาตลาดไดรั้บปัจจยัทั้งบวกและลบจากเร่ืองความไม่แน่นอนของอินเดียในการอุดหนุน

การส่งออก, สภาพอากาศท่ีบราซิล, การพฒันาวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 และ อตัราผูติ้ดเช้ือท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีในเชิง

เทคนิคตลาดยงัคงอยูใ่นช่วงขาข้ึนไดอ้ยู ่โดยถา้ตลาดไม่ตกต ่ากวา่แถว 14.50 เซนต ์ก็ยงัเช่ือวา่ตลาดจะยงัคงไป

ต่อได ้ 

 

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

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

16 พฤศจิกายน 2563 

 


