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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 17 – 21  สิงหาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 17 - 21 สิงหาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 34 ของ

ปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วง  2 

วนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลง  จากแรงกดดนัของการช าระบญัชีตัว๋ซ้ือน ้าตาลท่ี และ

เงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง แมว้า่จะไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน และสภาพอากาศ

ของบราซิลท่ีเป็นผลดีต่อราคาน ้าตาล โดย Somar นกัพยากรณ์อากาศรายงานวา่ ฝนท่ีตกต่อเน่ืองใน Parana และ

บางส่วนของ Mato Grosso do Sul และรัฐเซาเปาโล ไดช้ะลอการเก็บเก่ียวออ้ย  ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และเขา้ใกลร้ะดบัสูงสุดใน 5 เดือนคร่ึงของวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 และโดยทัว่ไปราคา

น ้าตาลยงัคงอยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจากความตอ้งการน าเขา้น ้าตาลจากจีน และความกงัวลเก่ียวกบัภาวะภยัแลง้ของ

ไทย ซ่ึงอาจท าใหผ้ลผลิตออ้ยของไทยลดลงแมจ้ะมีฝนตกลงมาบา้ง   และในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาล

ไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง โดย Conab หน่วยงานพยากรณ์พืชผลแห่งชาติของบราซิล รายงานวา่ราคาน ้ามนัท่ีลดลง

และการเทขายเรียลบราซิลท าใหเ้งินเรียลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี Conab ยงัได้

คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) จะเพิ่มข้ึน  11% เป็น 39.3 ลา้นตนั 

จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนพฤษภาคมท่ี 35.3 ลา้นตนั และผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 อยูท่ี่ 29.8 ลา้นตนั

ส าหรับผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง – ใตข้องบราซิลในปี 2563/2564 คาดวา่จะอยูท่ี่ 35.7 ลา้นตนั จาก 31.8 ลา้น

ตนั ในเดือนพฤษภาคม  และคาดวา่โรงงานน ้าตาลของบราซิลจะน าออ้ย 46.4% ไปผลิตน ้าตาล เพิ่มข้ึนจาก 

34.9% ในปี 2562/2563  เน่ืองจากราคาและความตอ้งการเอทานอลลดลง  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.74-13.35  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.83 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.27 เซนต ์หรือ 2.06%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.30-13.77 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 13.39 

เซนต ์ลดลง 0.21 เซนต ์ หรือ 1.54%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

21 สิงหาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

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

ตุลาคม 2563 13.35 12.74 12.83 13.10 -0.27 
มีนาคม 2564 13.77 13.30 13.39 13.60 -0.21 

พฤษภาคม  2564 13.44 13.01 13.09 13.28 -0.19 
กรกฎาคม 2564 13.07 12.68 12.72 12.94 -0.22 
ตุลาคม  2564 12.90 12.51 12.56 12.77 -0.21 
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มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.05 12.64 12.70 12.92 -0.22 
พฤษภาคม  2565 12.67 12.16 12.23 12.56 -0.33 
กรกฎาคม  2565 12.40 11.80 11.87 12.30 -0.43 
ตุลาคม 2565 12.31 11.71 11.78 12.20 -0.42 
มีนาคม  2566 12.48 11.93 12.02 12.40 -0.38 
พฤษภาคม 2566 12.28 11.85 11.91 12.18 -0.37 
กรกฎาคม 2566 12.08 11.64 11.83 12.05 -0.22 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

เอเชีย 

 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 ท่ีผา่นมา ทางรัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัใหเ้พิ่มราคาออ้ยขั้นต ่าอีก 10 รูปี/ 100 
กิโลกรัม เป็น 285 รูปี/100 กิโลกรัม ซ่ึงจะมีผลต่อราคาออ้ยในฤดูการผลิตปี 2563/2564 (2,850 รูปี = 1,193 บาท/
ตนั) 
 วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  Czarnikow รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 อินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาล
ทรายดิบ 3.4 ลา้นตนั นบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีการมีปริมาณเกิน 3 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ท่ีเคยน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนั
ถึง 20% ท าใหมี้ความกงัวลวา่การเพาะปลูกออ้ยในปีน้ีอาจมีคุณภาพไม่ดีและอาจมีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ
เพิ่มข้ึนเป็น 5.3 ลา้นตนั ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 

การน าเข้าน า้ตาลทรายดิบรายไตรมาสของอนิโดนีเซีย 

 
  
 จากการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบท่ีสูงน้ีเป็นเร่ืองแปลก เน่ืองจากการบริโภคน ้าตาลของชาวอินโดนีเซียไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งหนกัจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซ่ึงคาดวา่การบริโภคน ้าตาลจะเท่ากบั 6.9 ลา้นตนั ในปี 
2563 ลดลงเกือบ 3% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
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การบริโภคน า้ตาลของชาวอนิโดนีเซีย 

 
 

การน าเข้าสูงสุดเป็นอนัดับสามในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 

 
       2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017     2018   2019     2020F 
  
 จากปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบท่ีมากในปีน้ี คาดวา่มากจากการน าเขา้ท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงัของ
ปี 2562  นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของออ้ยและการผลิตน ้ าตาลของอินโดนีเซียก าลงัลดลง อินโดนีเซียจะผลิต
น ้าตาลได ้2 ลา้นตนัในฤดูกาลน้ี ซ่ึงลดลงจาก 2.3 ลา้นตนัในฤดูกาลท่ีแลว้ เน่ืองจากมีฝนตกนอ้ยในช่วงปลายปี 
2562 ส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่และน ้าตาลซูโครสต ่าท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผา่นมา รวมไปถึงการ Lockdowns จาก 
Covid-19 อาจท าใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานในระหวา่งการเก็บเก่ียวออ้ย 

ผลผลติน า้ตาลของอนิโดนีเซีย 

 
           2011    2012     2013         2014          2015         2016     2017         2018         2019        2020F
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โรงงานอาจไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลทรายดิบในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 เพื่อป้องกนัการขาดแคลนใน
การผลิต เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งการรับประกนัความพร้อมของอาหารในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค 
อเมริกาใต้  

 วนัท่ี  21 สิงหาคม 2563  มีรายงานวา่ ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไดมี้หิมะตก  ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อ
ออ้ยทั้งปีปัจจุบนัและปีถดัไป  ทั้งน้ี ถึงแมป้ริมาณท่ีหิมะตกในตอนน้ีจะเป็นนอกพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย แต่ความ
เส่ียงเร่ืองอากาศเยน็ในพื้นท่ีปลูกออ้ยก็เพิ่มตามไปดว้ย ส่วนความเสียหายท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้คงตอ้งรอดู
หลงัจากสภาพอากาศเยน็จดัเกิดข้ึนจริงก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
  จากการพกัตวัเล็กนอ้ยในวนัศุกร์ท่ีผา่นมาทางดา้นนกัวเิคราะห์หลายรายเช่ือวา่ตลาดยงัไม่หมดแรง
ข้ึน  และปัจจยัทางดา้นเทคนิคดูดี  มีโอกาสท่ีกองทุนและนกัเก็งก าไรจะยงัคงซ้ือเพิ่ม  และตลาดมีโอกาสข้ึนไป
ทดสอบแนวตา้นท่ี 13.50 เซนต ์ส าหรับราคาน ้าตาลของเดือนตุลาคม 2563  
       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  18 สิงหาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 179,251 ล็อต หรือประมาณ 9.11 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ  านวน 151,474 ล็อต หรือประมาณ 7.69 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (11 สิงหาคม 2563) และ

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

ตนั (17 กนัยายน 2562)   

 โดยรวมในสัปดาห์ท่ีผา่นมาราคาน ้าตาลไดมี้การพกัตวั และเคล่ือนไหวในกรอบ 13.30 – 13.74 

เซนต/์ปอนด์ ส าหรับเดือนตุลาคม ท าใหค้าดไดย้ากวา่ราคาในสัปดาห์น้ีจะข้ึนหรือลง เพราะโอกาสมีความ

เป็นไปไดท้ั้ง 2 ทิศทาง ในการทะลุในแนวรับและแนวตา้น ตลาดอาจจะตอ้งการข่าวดีเขา้มาเพิ่มในการท่ีจะ

สามารถทะลุแนวตา้นในกรอบปัจจุบนั  

 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกองทุนนกัเก็งก าไร ไดส้ะสมตัว๋ซ้ือไวเ้ป็นจ านวนมากพอสมควร ก็มีโอกาสท่ีจะ

ขายออกมาในอนาคตอนัใกลน้ี้ หากวา่ภาวะน ้าตาลในตลาดโลก ยงัเป็น Sugar Sorplus อยู ่

 

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

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

24  สิงหาคม 2563 


