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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 10 – 14  สิงหาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 10 - 14 สิงหาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 33 ของ

ปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   โดยในวนัแรกของสัปดาห์ปิดตลาด

ดว้ยราคาท่ีลดลง เน่ืองจากมีฝนตกหนกัในประเทศไทยซ่ึงช่วยคลายความกงัวลเร่ืองภาวะภยัแลง้ บริษทั ไทยชู

การ์ มิลเลอร์ จ  ากดั รายงานวา่บางภูมิภาคของประเทศไทยไดรั้บปริมาณน ้าฝนเพิ่มข้ึนถึง 20% เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ นอกจากน้ีกรมอุตุนิยมวทิยาไดค้าดการณ์วา่จะมีฝนตกสูงกวา่ค่าเฉล่ียตลอดเดือนสิงหาคมและกนัยายน 

ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ    และอีกปัจจยัท่ีเป็นผลลบต่อราคาน ้าตาลคือ 

การถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิจ านวนมากจากกองทุนสินคา้โภคภณัฑ ์โดย Commitment of Traders (COT) รายงานวา่ 

กลุ่มกองทุนไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิประจ าสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 4 สิงหาคม เพิ่มข้ึน 54,054 ล็อต สู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 5 เดือน ท่ี 148,308 ล็อต ต่อมาราคาไดป้รับตวัข้ึน โดยเป็นผลมาจากการท่ีเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือ

เทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลของบราซิลชะลอตวัลง ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง 

หลงัจาก Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคมเพิ่มข้ึนจากปี

ก่อน  37.7% เป็น 3.426  ลา้นตนั  สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 เพิ่มข้ึนเป็น 47.94%  จาก 

36.94% ในปี 2562/2563 ขณะท่ีความตอ้งการเอทานอลลดลง หลงัจากท่ี Unica รายงานยอดการจ าหน่ายเอทา

นอลโดยรวมของโรงงานในทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง 19%  เหลือ 

741.4 ลา้นลิตร ซ่ึงบ่งบอกถึงแรงกดดนัใหมี้การผลิตเอทานอลท่ีนอ้ยลงและการผลิตน ้าตาลท่ีจะเพิ่มข้ึน  

หลงัจากจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 เดือน 1 สัปดาห์ จากความตอ้งการน ้าตาล

จ านวนมากของจีนท าให้ราคาน ้าตาลปรับเพิ่มข้ึน นกัวจิยัของ Datagro ประเทศบราซิล ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 

รายงานวา่ มีน ้าตาลจ านวน 816,823 ตนั เพื่อส่งออกไปยงัจีนในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหนา้ คิดเป็น 31% ของการ

ส่งออกน ้าตาลทั้งหมดของบราซิล ท่ีคาดวา่จะส่งออกในช่วงเวลาดงักล่าว  ในปีน้ีจนถึงเดือนกรกฎาคม บราซิล

ไดส่้งออกน ้าตาลไปยงัประเทศจีนแลว้ 1.43 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดท่ีส่งออกไปยงัจีนในปี 

2562 และในช่วงสุดทา้ยราคาปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากการอ่อนตวัลงของราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงส่งผลใหร้าคา

เอทานอลลดลงและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลผลิตน ้าตาลมากกวา่ผลิต  เอทานอล และความกงัวล

จากการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเพิ่มข้ึนในอินเดียท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเก็บเก่ียวและการส่งออกน ้าตาล 

การติดเช้ือ COVID-19   ในอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลกเพิ่มข้ึนสูงกวา่ 1 ลา้นคน มาก

เป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากสหรัฐฯ และบราซิล  
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 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.41-13.28  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.10 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต ์หรือ 3.39%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.04-13.74 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 13.60 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.35 เซนต ์ หรือ 2.64%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

14 สิงหาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

7 สิงหาคม  2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 13.28 12.41 13.10 12.67 +0.43 
มีนาคม 2564 13.74 13.04 13.60 13.25 +0.35 

พฤษภาคม  2564 13.38 12.77 13.28 12.95 +0.33 
กรกฎาคม 2564 13.02 12.47 12.94 12.60 +0.34 
ตุลาคม  2564 12.83 12.35 12.77 12.46 +0.31 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.96 12.56 12.92 12.63 +0.29 
พฤษภาคม  2565 12.61 

. 

12.24 12.56 12.29 +0.27 
กรกฎาคม  2565 12.37 11.99 12.30 12.03 +0.27 
ตุลาคม 2565 12.29 11.92 12.20 11.96 +0.24 
มีนาคม  2566 12.48 12.15 12.40 12.21 +0.19 
พฤษภาคม 2566 12.29 12.01 12.18 12.05 +0.13 
กรกฎาคม 2566 12.16 12.08 12.05 11.96 +0.09 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563      Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 สิงหาคม  2563  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 50.478 49.904 +1.15 326.444 308.960 +5.66 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.416 2.481 +37.67          19.728 13.363 +47.64 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.395 2.664 -10.09 14.523 15.550 -6.60 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 148.12 141.25 +4.87 135.25 128.75 +5.05 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.94 36.94 +29.78 

-32.5 
 

46.90 35.25 +33.05 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

52.06 63.06 -17.44 53.10 64.75 -17.99 
เอเชีย 

  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563   Czarnikow  รายงานวา่ ผลผลิตออ้ยของประเทศไทยในปี 2563/2564 คาดวา่
จะลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 10 ปี ท่ี 65 ลา้นตนั  จะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 7.2 ลา้นตนั  เท่ากบั
ลดลงคร่ึงหน่ึงท่ีผลิตไดใ้นปี 2561 และ 2562 และจะมีน ้าตาลเหลือส่งออกไปตลาดโลกเพียง 3.4 ลา้นตนั  
 อน่ึง ในปี 2561/2562  ไทยส่งออกน ้าตาลจ านวน 11.6 ลา้นตนั ดงันั้นในปีหนา้น ้าตาลท่ีเหลือส่งออกจะ
ลดลง 70%  
วจิารณ์และความเห็น 
  จากการพกัตวัเล็กนอ้ยในวนัศุกร์ท่ีผา่นมาทางดา้นนกัวเิคราะห์หลายรายเช่ือวา่ตลาดยงัไม่หมดแรง
ข้ึน  และปัจจยัทางดา้นเทคนิคดูดี  มีโอกาสท่ีกองทุนและนกัเก็งก าไรจะยงัคงซ้ือเพิ่ม  และตลาดมีโอกาสข้ึนไป
ทดสอบแนวตา้นท่ี 13.50 เซนต ์ส าหรับราคาน ้าตาลของเดือนตุลาคม 2563  
       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  11 สิงหาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 151,474 ล็อต หรือประมาณ 7.69 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ  านวน 148,308 ล็อต หรือประมาณ 7.53 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (4 สิงหาคม 2563) และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 ลา้น

ตนั (17 กนัยายน 2562)   

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

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

17  สิงหาคม 2563 
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