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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 15 – 19  มิถุนายน  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (15 - 19 มิถุนายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 25 ของ

ปี 2563 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากราคา

น ้ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความ

สนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล   และเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ  

ซ่ึงจะไม่ส่งเสริมการส่งออกน ้าตาลของบราซิล ขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อราคาน ้าตาลส่วนใหญ่ยงัคง
เป็นปัจจยัลบต่อตลาดแทบทั้งส้ิน  
 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.62-12.25 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.05 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.18 เซนต ์หรือ 1.52%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.71-12.33 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.18 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.14 เซนต ์ หรือ 1.16%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 มิถุนายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 12.25 11.62 12.05 11.87 +0.18 
ตุลาคม 2563 12.33 11.71 12.18 12.04 +0.14 
มีนาคม 2564 12.88 12.28 12.71 12.62 +0.09 
พฤษภาคม  2564 12.62 12.09 12.36 12.42 -0.06 
กรกฎาคม 2564 12.35 11.87 12.07 12.24 -0.17 
ตุลาคม  2564 12.26 11.78 11.99 12.22 -0.23 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.49 12.00 12.24 12.48 -0.24 
พฤษภาคม  2565 12.15 11.73 12.00 12.19 -0.19 
กรกฎาคม  2565 11.91 11.50 11.82 11.94 -0.12 
ตุลาคม 2565 11.91 11.54 11.86 11.94 -0.08 
มีนาคม  2566 12.20 11.78 12.18 12.19 -0.01 
พฤษภาคม 2566 11.94 11.94 12.10 12.15 -0.05 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  13 มิถุนายน  2563 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 776,678 801,432 -3.09 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 48,844,475 56,928,074 -14.20 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,228,935 6,413,376 -18.47 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.71 11.27 -4.98 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.73 8.00 -15.87 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 62.89 71.03 -11.47 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 The Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics 

(ABARES) ของออสเตรเลีย ประมาณการผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2563/2564  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะเปลูก (ลา้นแฮคแต) 0.370 0.375 0.395 -1.3 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 4.395 4.518 4.725 -2.7 

ส่งออก (ลา้นตนั) 3.750 3.809 3.755 -1.6 

มูลค่าการส่งออก  

(ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย) 
1.379 1.680 1.530 -17.9 

ผลตอบแทนการส่งออกส าหรับ

เกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

(ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ตนัออ้ย) 

30.7 38.0 39.0 -19.1 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

 วนัท่ี  18 มิถุนายน 2563 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ,  CCS  และผลผลิตน ้าตาล ของออสเตรเลียเพียง ณ วนัท่ี 14 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 เปลีย่นแปลง (%) 

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 115,744 488,582 -76.31 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 130,635 668,493 -80.46 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 0.40% 2.10% -80.95 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 12.03 12.28 -2.04 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 12.06 12.20 -1.15 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 13,924 59,998 -76.79 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 15,755 81,556 -80.68 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  24 พฤษภาคม  2563 ดงัน้ี   
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,646,072 21,630,178 +4.70 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,084,536 2,060,523 +1.17 
โมลาส (ตนั) 1,068,548 995,267 +7.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.20 9.53 -3.37 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.72 4.60 +2.55 
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วจิารณ์และความเห็น 
 ในช่วงท่ีปัจจยัพื้นฐานยงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ราคาน ้ าตาลไดรั้บแรงหนุนจากปัจจยัภายนอกใน

เร่ืองราคาน ้ามนัดิบและอตัราแลกเปล่ียนของเงินเรียลบราซิล  และการใกลจ้ะส้ินสุดการซ้ือขายของสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2563 ลงในวนัท่ี 30 มิถุนายนน้ี  ทั้งหมดน้ีคาดวา่ราคาน ้าตาลน่าจะยงัเคล่ือนไหวในกรอบแคบ ๆ เพื่อ

รอปัจจยับวกหรือลบเขา้มากระทบในตลาดและอยูใ่นช่วงการยา้ยตัว๋จากเดือนกรกฎาคม 2563 ไปแป็นเดือน

ตุลาคม 2563 ใหเ้สร็จส้ิน 

         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  16 มิถุนายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 47,118 ล็อต หรือประมาณ 2.39 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 31,019 ล็อต หรือประมาณ 1.58 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (9 มิถุนายน 2563) 

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

ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 

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

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 22  มิถุนายน  2563 


