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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 12 - 16  ตุลาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (12- 16 ตุลาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 42 ของปี 

2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้

สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง จากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงซ่ึงท าใหร้าคาเอทนอลลดลง ขณะท่ีแรงซ้ือของกลุ่ม

กองทุนท าใหร้าคาน ้าตาลกระเต้ืองข้ึน โดยขอ้มูลของ Commitment of Traders (COT) รายสัปดาห์      ณ วนัท่ี 13 

ตุลาคม 2563 ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มีจ  านวน 244,002 ล็อต  แสดงใหเ้ห็นวา่สถานะกองทุนในตลาด

น ้าตาลนิวยอร์คสุทธิเพิ่มข้ึนสูงถึง 24,189 ล็อต จากสัปดาห์ก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของสถานะ

กองทุนระยะยาวหมายถึงความเส่ียงของแรงกดดนัในการช าระบญัชี ราคาน ้าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง จากความแขง็แกร่งของราคาน ้ามนัดิบ ซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอล ซ่ึงจะท าใหอุ้ปทานน ้าตาลลดลง 

ประกอบกบัความกงัวลเก่ียวกบัภาวะความแหง้แลง้ของบราซิล จากนั้นราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงอีกคร้ังเป็นผล

มาจากการอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ของเงินเรียล บราซิล เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯท าให้

กระตุน้การส่งออกน ้าตาลของบราซิล ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ีระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง (วนัท่ี 16 

ตุลาคม 2563) จากความกงัวลเก่ียวกบัสภาวะความแหง้แลง้ในบราซิลซ่ึงอาจท าใหผ้ลผลิตออ้ยในปีการผลิต 

2563/2564 ลดลง มีการพยากรณ์อากาศวา่สัปดาห์หนา้ในพื้นท่ีปลูกออ้ยของบราซิลจะมีฝนตกนอ้ยลง ส่วน

ปัจจยัพื้นฐานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลบวกต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.93-14.55  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.43 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.20 เซนต ์หรือ 1.41%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.35-13.98 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 13.80 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.07 เซนต ์ หรือ 0.51%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16  ตุลาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9  ตุลาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 14.55 12.93 14.43 14.23 +0.20 
พฤษภาคม  2564 13.98 13.35 13.80 13.73 +0.07 
กรกฎาคม 2564 13.50 12.97 13.27 13.33 -0.06 
ตุลาคม  2564 13.33 12.84 13.11 13.19 -0.08 
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มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.51 13.07 13.34 13.39 -0.05 
พฤษภาคม  2565 12.99 12.60 12.91 12.88 +0.03 
กรกฎาคม  2565 12.68 12.29 12.64 12.51 +0.13 
ตุลาคม 2565 12.56 12.16 12.55 12.32 +0.23 
มีนาคม  2566 12.75 12.40 12.75 12.53 +0.22 
พฤษภาคม 2566 12.57 12.25 12.57 12.36 +0.21 
กรกฎาคม 2566 12.44 12.13 12.44 12.21 +0.23 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563  มีรายงานวา่  ราคาน ้าตาลในอนาคตไดรั้บแรงหนุนจากความกงัวลเร่ืองสภาพ
อากาศทัว่โลกในสัปดาห์น้ี เน่ืองจากนกัอุตุนิยมวทิยารายงานวา่ จากปรากฎการณ์ La Nina อาจท าใหส้ภาวะ
อากาศแหง้แลง้ในบราซิลรุนแรงข้ึน ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ตั้งขอ้สังเกตวา่สภาวะอากาศแหง้
แลง้ในสหภาพยโุรปเป็นปีท่ี 3 ผลกัดนัผลผลิตน ้าตาลลดลง 5.6% เหลือ 16.05 ลา้นตนั ขณะท่ีหน่วยงานแสดงถึง
อุปทานและอุปสงคท์างการเกษตรของจีน (CASDE) คาดวา่ในปี 2562/2563 จีนจะน าเขา้น ้าตาล 3.5 ลา้นตนั 
เพิ่มข้ึน 15% จากประมาณการคร้ังก่อน โดยในเดือนมิถุนายนจีนน าเขา้น ้าตาล 11%  จากบราซิล 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563  บริษทัพลงังานของบราซิล Petrobras ไดมี้การลดราคาน ้ามนั ณ หนา้โรงกลัน่
ลง 4% เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นการลดราคาลงคร้ังแรกในรอบเดือน และตอนน้ีราคาน ้ามนัต ่ากวา่
ราคาเม่ือตอนตน้ปีอยู ่9.2% หลงัจากเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคมท่ีผา่นมา ท าใหเ้ป็นการข้ึน 3 คร้ังติดต่อกนั และ
ยงัมีส่วนต่างกบัราคาน ้ามนัตลาดโลกอีก 12%  ท าใหค้าดวา่ยงัสามารถเพิ่มราคาข้ึนไดอี้ก 
 
อเมริกากลาง-เหนือ 

 วัน ท่ี  13 ตุลาคม 2563 สมาคมน ้ าตาลเอลซัลวาดอร์ (AAES) รายงานว่า ในปี  2562/2563         

เอลซัลวาดอร์บริโภคน ้ าตาลลดลง 7% หรือ 20,000 ตนั เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา    ใน

ขณะเดียวกนัการส่งออกน ้ าตาลในเดือนกนัยายนเพิ่มข้ึน 12.9% ผลผลิตในประเทศอยู่ในระดบัท่ีทรงตวั    จีน

เป็นผูน้ าเขา้หลกัโดยซ้ือน ้าตาลทรายดิบจ านวน  182,500 ตนั   ในขณะท่ีไตห้วนัยงัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่โดยเป็น 

น ้าตาลทรายดิบแบบเทกองจ านวน 34,000 ตนั และแบบบรรจุถุง 19,050 ตนั และมีข่าววา่จะสามารถส่งออก

น ้าตาลทรายดิบไปยงัสหราชอาณาจกัรไดอี้ก 9,000 ตนั เม่ือประเทศออกจากสหภาพยุโรปในปี 2564 ผลผลิตใน

ปีหนา้น่าจะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 830,000 ตนั เทียบกบั 827,000 ตนั ในปี  2562/2563 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 FAS หน่วยงานต่อตา้นการผกูขาดของรัสเซียจดัประชุมกบัสมาชิกใน

อุตสาหกรรมเพื่อหารือเก่ียวกบัราคาน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งกะทนัหนั สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลอธิบายวา่ราคาฟ้ืนตวั 

จากระดบัท่ีต ่ามากและขณะน้ีผูป้ลูกบีทเขา้ใกลร้าคาท่ีเหมาะสมมากข้ึน มีการเสนอให้รัฐควรแทรกแซงเพื่อ

สนบัสนุนและช่วยรักษาเสถียรภาพของราคา กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ รัสเซียจะเก็บเก่ียวหวับีท

ได ้21.7 ลา้นตนั จากพื้นท่ี  603,100 เฮกแต ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563 หรือ 65% ของพื้นท่ีทั้งหมด 

 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563 Ukrtsukor รายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในช่วงมกราคม-กนัยายน 2563

จ านวน 98,046  ตนั หรือ 45% ของการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงั  ฝร่ังเศส 

เดนมาร์ก และมอริเชียส ในขณะเดียวกนัเพียง ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 ยเูครนผลิตน ้ าตาลได ้168,400 ตนั จาก

ปริมาณบ้ีท 1.25 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563  มีรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม  2563  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีท

ได ้ 1.628 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 36,200 แฮคแต  หรือเท่ากบั 43.9 % ของพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีกระทรวง

เกษตรคาดการณ์ไว ้  ราคาน ้าตาลขายปลีกในเดือนกนัยายน 2563 เฉล่ียอยูท่ี่ 1.53 รูเบิลเบลารุส/กิโลกรัม (0.59 

เหรียญสหรัฐ /กิโลกรัม.) เพิ่มข้ึน 0.7% เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562  

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 รัฐบาลบาลอินเดียยงัไม่มีประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออกปี 2563/2564 
ซ่ึงความล่าชา้ในการออกนโยบายนั้นท าใหโ้อกาสการส่งออกน ้าตาลของอินเดียจะท าการจ่ายเงินอุดหนุนของปี 
2562/2563 ท่ีคา้งจ่ายอยูใ่หค้รบในท่ีสุด ทั้งน้ีราคาน ้าตาลในประเทศเร่ิมลดลง เป็นผลมาจากความกงัวลของ
โรงงานเก่ียวกบัพื้นท่ีเก็บน ้าตาลลดลง 
 วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ในช่วง 2-3 ปี ขา้งหนา้ 

อินเดียควรเปล่ียนการผลิตน ้าตาล 6-7 ลา้นตนั ไปผลิตเอทานอล ซ่ึงจะช่วยลดการส่งออกได ้2 ลา้น 

ตนั/ปี ภายหลงัปี 2566 และเจา้หนา้ท่ีในอุตสาหกรรมแนะน าวา่เอทานอลสามารถรับประกนัความอยูร่อดของ

อุตสาหกรรมในอนาคตได ้ 

 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้27.42 ลา้นตนั  ลดลงจาก 33.162 ลา้นตนั ใน

ปี 2561/2562 และในปีน้ีอินเดียส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 2.622 ลา้นตนั  น ้าตาลทรายขาวจ านวน 2.681  
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ลา้นตนั  และน ้าตาลรีไฟน์จ านวน 2.06 ลา้นตนั  โดยส่งออกไปยงัอิหร่าน โซมาเลีย อินโดนีเซีย ศรีลงักา

มาเลเซีย บงักลาเทศ และอฟักานิสถาน  

 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2563  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563  กระทรวงพาณิชย์

ของจีนไดป้ระกาศวา่จะคงโควตาการน าเขา้น ้าตาลในปี 2564 ไวท่ี้ 1.945 ลา้นตนั และยงัระบุเง่ือนไขบาง

ประการเพื่อใหสิ้ทธิในการน าเขา้ ทั้งน้ีจีนไดล้งนามในขอ้ตกลงการคา้เสรีกบักมัพูชาแมว้า่จะไม่มีการเผยแพร่

รายละเอียด โดยขอ้ตกลงน้ีไม่รวมน ้าตาลกมัพูชา ขณะท่ีในมณฑลกวางตุง้มีการส่งออกน ้าตาลทราย ขาวจาก

ท่าเรือ Zhanjiang เป็นคร้ังแรกจ านวน 1,000 ตนั จะถูกส่งออกไปยงัปากีสถาน  

 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 The Cereal Association of Pakistan (CAP) รายงานวา่ ภาคเอกชนของ

ปากีสถานตอ้งการน าเขา้น ้าตาล 215,000 ตนั จากโควตา 300,000 ตนั และ บริษทั การคา้แห่งปากีสถาน (TCP) 

จะน าเขา้อีก 100,000 ตนั การน าเขา้ถูกยกเลิกเพื่อรับมือกบัราคาในทอ้งถ่ินท่ีพุง่สูงข้ึน ขณะท่ีมีขอ้โตแ้ยง้วา่

น ้าตาลน าเขา้จะไม่ถูกกวา่ราคาน ้าตาลในทอ้งถ่ิน เวน้แต่รัฐบาลจะตกลงใหเ้งินอุดหนุนหรือมาตรการจูงใจ

ทางดา้นภาษี รัฐบาลไดต้กลงท่ีจะยกเวน้ภาษีการขายในประเทศส าหรับน ้าตาลท่ีน าเขา้โดย TCP ผูซ้ื้อ

ภายในประเทศ รายงานวา่ราคาน ้าตาลยงัคงเพิ่มสูงข้ึน  ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาวา่จะด าเนินการ

ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้ราคาน ้าตาลลดลง 

 
วจิารณ์และความเห็น  
 ในช่วงน้ีตลาดน ้าตาลโลกเคล่ือนไหวหลกั ๆ มาจากการตอบสนองปัจจยัทางดา้นเทคนิค  และมี

ปัจจยัพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีส่งผลใหบ้ราซิลแหง้แลง้หนกั  และความล่าชา้ในการประกาศนโยบายการ

อุดหนุนการส่งออกน ้าตาลของอินเดีย  โดยเช่ือวา่ในสัปดาห์น้ีจะยงัคงจบัตาดูปัจจยัพื้นฐาน 2 เร่ืองน้ีเป็นหลกั  

และถา้ยงัไม่มีความชดัเจนเช่ือวา่ตลาดจะเคล่ือนไหวในกรอบ 13.77-14.60 เซนต/์ปอนด ์

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  13 ตุลาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 244,002 ล็อต หรือประมาณ 12.40 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ  านวน 219,813 ล็อต หรือประมาณ 11.17 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (6  ตุลาคม  2563) และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั 

(27 กนัยายน 2559)   

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

19 ตุลาคม 2563 



 

www.sugarzone.in.th 

 

   
 

  

  


