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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 19 - 23  ตุลาคม 2563 

  ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (19 - 23 ตุลาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 43 ของปี 

2563 ราคาน ้ าตาลทรายดิบได้เคล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้

สัปดาห์ราคาน ้าตาลเพิ่มสูงข้ึน ใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน 3 สัปดาห์ (19 ตุลาคม 2563) โดยราคาน ้าตาลมีการ

ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 5 สัปดาห์ท่ีผา่นมา จากความกงัวลวา่สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในบราซิลอาจท าให้

ผลผลิตออ้ยลดลงซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตน ้าตาลลดลง ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจากการเทขายเพื่อท าก าไร (profit-

taking) หลงัจากสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย (ISMA) ไดมี้การปรับเพิ่มประมาณการณ์ผลผลิตน ้ าตาลของ

อินเดียในปี 2563/2564 เป็น 31.0 ลา้นตนั จากเดิม 30.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนมิถุนายน นอกจากน้ียงั

ไดรั้บแรงกดดนัจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลงกวา่ 4% (21 ตุลาคม 2563) ส่งผลให้ราคา     เอทานอลลดลงและอาจท า

ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้ าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล ซ่ึงเป็นการเพิ่มปริมาณน ้ าตาลในตลาด 

หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ัง ใกล้เคียงระดบัสูงสุดใหม่ สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน 3 

สัปดาห์ (22 ตุลาคม 2563) เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาวะความแห้งแลง้ของบราซิล นกัวจิยัของ Datagro คาด

ว่าการผลิตน ้ าตาลในปี 2564/2565 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลง 5.3%  เหลือ 36 ล้านตนั และในช่วง

สุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลง    จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 

ซ่ึงเป็นการกระตุน้การส่งออกน ้าตาลจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.30-14.94  เซนต ์และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.72 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต ์หรือ 2.01%  และราคาน ้าตาลตามสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.69-14.17 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.99 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.19 เซนต ์ หรือ 1.38%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
23  ตุลาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16  ตุลาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 14.94 14.30 14.72 14.43 +0.29 
พฤษภาคม  2564 14.17 13.69 13.99 13.80 +0.19 
กรกฎาคม 2564 13.59 12.21 13.45 13.27 +0.18 
ตุลาคม  2564 13.41 13.06 13.27 13.11 +0.16 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.65 13.28 13.53 13.34 +0.19 
พฤษภาคม  2565 13.27 12.90 13.16 12.91 +0.25 
กรกฎาคม  2565 13.06 12.59 12.96 12.64 +0.32 
ตุลาคม 2565 13.01 12.45 12.95 12.55 +0.40 



 

www.sugarzone.in.th 

มีนาคม  2566 13.23 12.66 13.16 12.75 +0.41 
พฤษภาคม 2566 12.99 12.49 12.88 12.57 +0.31 
กรกฎาคม 2566 12.81 12.45 12.66 12.44 +0.22 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563  รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซีย เผยแนวคิดจะเปิดโควตา้น าเขา้น ้าตาลในอตัราภาษี
ท่ีถูกลง เน่ืองจากคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของรัสเซียในน้ีจะลดลงเหลือ 5.0-5.5 ลา้นตนั ลดลงจาก 7.3      ลา้นตนัใน
ปีท่ีแลว้ และต ่ากวา่ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศท่ี 5.9 ลา้นตนั ณ ตอนน้ีภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายขาวอยูท่ี่ 
340 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และน ้าตาลทรายดิบ 1401-250 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 
 แต่ทางตวัแทนอุตสาหกรรมน ้าตาล กล่าววา่ รัสเซียมีโควตา้น ้าตาลส ารองอยู ่1.3 ลา้นตนั ตวัเลข        ณ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และยงัมีโควตา้น าเขา้จากเบลารุสอีก 250,000 ตนั/ปี ท าใหป้ระเทศมีน ้าตาลเพียงพอและไม่
จ  าเป็นตอ้งน าเขา้เพิ่ม 
 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  IKAR ลดประมาณการณ์การผลิตน ้าตาลของรัสเซียในปี 2563/2564 เหลือ 

4.85-5.15 ลา้นตนั จาก 5.0-5.4 ลา้นตนั เม่ือเดือนกนัยายน โดยมีความเป็นไปไดท่ี้ผลผลิตจะต ่ากวา่ 5.0     ลา้นตนั 

หากโรงงานตอ้งหยดุด าเนินการเน่ืองจากฝนตก ในขณะเดียวกนั Rusagro รายงานรายรับ 6.8 พนัลา้น      รูเบิล 

(88 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ส าหรับน ้าตาลในไตรมาสท่ีสามของปี 2563 ลดลง 10% จากปีก่อนเน่ืองจากยอดขายท่ี

ลดลง 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 Petrobras คาดวา่จะผลิตน ้ามนัไดเ้ฉล่ีย 2.84 ลา้นบาร์เรล/วนั เทียบเท่าในปี 2563 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ี 2.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนั การผลิตในปี 2563 จนถึงไตรมาสท่ีสามนั้น
สูงข้ึน 7.6% เม่ือเทียบกบัปีก่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเหมืองแร่และพลงังานกล่าววา่ มีสัญญาณท่ีชดัเจนวา่
ภาคเช้ือเพลิงชีวภาพและอ่ืน ๆ ก าลงัฟ้ืนตวั 
 วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 มีรายงานวา่ ในไตรมาสท่ี 3 บริษทัพลงังานของบราซิล Petrobras ผลิตน ้ามนั
และก๊าซเพิ่มข้ึน 5.4% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากเพิ่มการใชก้ าลงัการผลิตเป็น 80% เทียบ
กบั 55% ในเดือนเมษายนและปรับปรุงประสิทธิภาพของแท่นขดุเจาะ อยา่งไรก็ตามยอดจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง
ลดลง 2.4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่เพิ่มข้ึน 17.6% เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน 
 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  มีรายงานวา่  ตั้งแต่เร่ิมตน้เดือนตุลาคมจนถึงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2563  บราซิล
ส่งออกน ้าตาลไปแลว้จ านวน 1.23 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 102% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562    ขณะท่ี SECEX 
(Secretaria do Comercio Exterior) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม มีเรือ 44 ล า ท่ีรอการบรรทุกน ้าตาล 2.094  



 

www.sugarzone.in.th 

-3- 
ลา้นตนั ลดลงจาก 52 ล า ท่ีรอรับน ้าตาลจ านวน 2.119 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้    ในขณะเดียวกนัในช่วงเดือน
มกราคม-กนัยายน รัฐ Mato Grosso do Sul ส่งออกน ้าตาลจ านวน 615,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 171,000 ตนั ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  
 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 บริษทัท่ีปรึกษา Archer Consulting ออกมายอมรับวา่ บราซิลไดมี้การท าราคา
น ้าตาลล่วงหนา้ของปี 2564/2565 ไปแลว้กวา่ 33% ของน ้าตาลท่ีคาดวา่จะส่งออก หรือเทียบเท่าน ้าตาล 8.2 ลา้น
ตนั และยงักล่าวอีกวา่ราคาน ้ าตาลท่ีท าราคาล่วงหนา้ไปนั้นอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 1,700 เรียล/ตนั ของปี 2564/2565 
และ 1,600 เรีบล/ตนั ของปี 2565/2566 ทางดา้นหวัหนา้ของบริษทั BP Bunge Bioenergia รายงานวา่ ในปีน้ีท า
ราคาขายน ้าตาลไดสู้งสุดเป็นประวติัการณ์ และมีการท าราคาน ้าตาลล่วงหนา้ของปีถดัไปท่ีสูงวา่ปีน้ี 10%   

เอเชีย 

 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่  รัฐบาลอินเดียจะรอจนกวา่การเลือกตั้งระดบัรัฐ 
ในรัฐ Bihar จะแลว้เสร็จในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน จึงจะประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลส าหรับปี 
2563/2564 และยงัเสนอวา่ จ  านวนเงินดงักล่าวสามารถลดลงไดเ้น่ืองจากการเพิ่มข้ึนของราคาน ้าตาลโลก 
 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานรายงานวา่ รัฐบาลอินเดียจะใชง้บประมาณ 1 
แสนลา้นรูปี (1.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยในการผลิตเอทานอล 1 พนัลา้นลิตร น่ีจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้
ของเกษตรกร ในขณะเดียวกนัในประมาณการณ์คร้ังแรกส าหรับปี 2563/2564 ISMA คาดวา่น ้าตาลประมาณ 2 
ลา้นตนั จะถูกน าไปผลิตเอทานอล 
 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานรายงานวา่ รัฐบาลอินเดียจะใชง้บประมาณ 1 
แสนลา้นรูปี (1.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยในการผลิตเอทานอล 1 พนัลา้นลิตร น่ีจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้
ของเกษตรกร ในขณะเดียวกนัในประมาณการณ์คร้ังแรกส าหรับปี 2563/2564 ISMA คาดวา่น ้าตาลประมาณ 2 
ลา้นตนั จะถูกน าไปผลิตเอทานอล 
 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ประมาณการณ์ผลผลิตน ้าตาลของ
อินเดียในปี 2563/2564 ล่วงหนา้เป็นคร้ังแรกวา่จะมีจ านวน 31.023 ลา้นตนั    จากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ตน้เดือน
ตุลาคมซ่ึงแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทั้งหมด 5.268 ลา้นเฮคแต เพิ่มข้ึน 9% เม่ือเทียบกบัปีน้ี  
                สมาคมโรงงานน ้าตาลของรัฐอุตตรประเทศ ของอินเดียรายงานวา่ในฤดูการผลิตน้ีปริมาณออ้ยของรัฐ 
อุตตรประเทศอาจจะลดลง 10-12% เม่ือเทียบกบัฤดูการผลิตก่อน ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 12 ลา้นตนั ลดลง 5% 
เน่ืองจากโรคเน่าแดง (Red rot) 
 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 The Sugar Regulatory Administration (SRA) ของ ฟิลิปปินส์รายงานวา่ เพียง ณ 
วนัท่ี 4 ตุลาคม 2563  ฟิลิปปินส์มีออ้ยท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิตจ านวน 571,842 ตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 41,428 ตนั 
มากกวา่ท่ีผลิตไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 17,778 ตนั  SRA ตั้งขอ้สังเกตวา่ผลผลิตน ้าตาลท่ีดีข้ึนเป็นผลมา 
 



 

www.sugarzone.in.th 

-4- 
จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยในช่วงฤดูเพาะปลูก แมว้า่จะมีปรากฎการณ์ La Nina ในระดบัปานกลางท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการเก็บเก่ียว 
 วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 มีรายงานวา่  ภาคเอกชนของปากีสถานไดท้  าสัญญาน าเขา้น ้ าตาล 180,000 ตนั 
จากการจดัสรรโควตา 200,000 ตนั ซ่ึงกวา่ 80,000 ตนั ไดน้ าเขา้มาแลว้  The Trading Corporation of Pakistan 
(TCP) ท าสัญญา 100,000 ตนั แต่ไดรั้บการเสนอราคาเพียงรายเดียวจาก Al Khaleej ท่ี 504 เหรียญสหรัฐ/ตนั ใน
การประมูลคร้ังล่าสุดส าหรับน ้าตาลทรายขาวแบบบรรจุกระสอบ  50,000 ตนั คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางแจง้
กบันายกรัฐมนตรีวา่การน าเขา้น ้าตาล 200,000 ตนั จะมาถึงปากีสถานในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ และคาดวา่การ
บริโภคภายในประเทศไดเ้พิ่มข้ึนประมาณ 20,000-25,000 ตนั/เดือน และเช่ือวา่น่ีคือสาเหตุของการขาดแคลน
น ้าตาลในประเทศ  
 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  มีรายงานวา่ในเดือนตุลาคม 2563 ปากีสถานน าเขา้น ้าตาลประมาณ 90,000 ตนั 
จากดูไบ อียปิต ์และซาอุดีอาระเบีย โดยมีอีก 60,000 ตนั อยูร่ะหวา่งการขนส่ง ขณะท่ีค่าเงินรูปีท่ีแขง็ค่าข้ึนน่าจะ
ช่วยใหก้ารน าเขา้มีราคาถูกลง อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลภายในประเทศในกรุงการาจีไม่ไดล้ดลง รัฐบาลกล่าวกบั
โรงงานวา่ภายในหน่ึงเดือนพวกเขาจะไดรั้บอนุญาตใหข้ายน ้าตาลเพื่อการบริโภคโดยตรงเท่านั้น และหา้มใชเ้พื่อ
การคา้ ในขณะเดียวกนันายกรัฐมนตรี รายงานวา่ ไม่พอใจกบัการประสานงานเศรษฐกิจ (ECC) ท่ีลม้เหลวในการ
ลดราคาน ้าตาล ของกระทรวงอาหารและคณะกรรมการ 
 วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดูการผลิตปี 
2563/2564 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol.  
MT. PTS. 

1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564 Wilmar Sugar Pte Ltd. 48,000.00 206 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564 Wilmar Sugar Pte Ltd. 48,000.00 236 

รวม/เฉลีย่ 96,000.00 221 
 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2563/2564 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมียมเฉลีย่ 

(จุด) 
คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 
1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2564 108,000.00 (81%) 207.5556     25,333.00 (19%) 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564        48,000.00 (36%) 236.0000     85,333.00 (64%) 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564 0.00 0.00 133,334.00 (100%) 

รวม/เฉลีย่ 156,000.00 (39%) 216.3077   244,000.00 (61%) 
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              วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563  ตามการคาดการณ์ของส่ือจีนมีรายงานว่า ในปี 2563/2564 ไทยจะส่งออก
น ้ าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 3.5 ลา้นตนั โดยลดลง 2.1 ลา้นตนั จากปีก่อน และต ่าสุดในรอบ 15 ปี  ในขณะท่ีการ
ส่งออกน ้ าตาลทรายขาวจะเพิ่มข้ึน 200,000 ตนัเป็น 2.7 ลา้นตนั ขณะเดียวกนัรัฐบาลรายงานวา่ พายโุซนร้อนนาง
กาท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนัใน 25 จงัหวดั  
 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 บริษทั PT Perkebunan Nusantara (PTPN) รัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย ก าลัง
วางแผนท่ีจะเพิ่มการผลิตน ้ าตาลเป็น 2 ลา้นตนั ภายในห้าปีขา้งหน้า จากปัจจุบนั 900,000 ตนั โดย ก าลงัเปล่ียน
สวนยางพาราเป็นไร่อ้อย และมีแผนจะเพิ่มพื้นท่ีปลูกอ้อยเป็น 110,000 แฮคแต จาก 55,000 แฮคแต   ใน
ปัจจุบนั  นอกจากน้ี บริษทัยงัขอใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งโควตา้ในการน าเขา้มากข้ึน 
วจิารณ์และความเห็น   
 ถึงแมเ้ม่ือวนัศุกร์ท่ี 23 ตุลาคม ท่ีผ่านมาราคาไดมี้การปรับลดลงเพื่อปรับฐานอยู่บา้ง แต่ปัจจยัทาง

เทคนิคยงัคงดูดีอยู่และมีโอกาสท่ีจะข้ึนไปทดสอบแนวตา้นท่ี 15.00-15.10 เซนต์/ปอนด์ ส่วนปัจจยัพื้นฐานนั้น

ยงัคงเป็นการจบัตาดูความแห้งแลง้ของบราซิลและความล่าช้าของการประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออกของ

อินเดีย สรุปในช่วงสั้นตลาดยงัคงดูดีอยูแ่ละโอกาสท่ีราคาจะปรับข้ึนยงัมีความเป็นไปไดสู้ง 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  20 ตุลาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 251,975 ล็อต หรือประมาณ 12.80 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ  านวน 244,002  ล็อต หรือประมาณ 12.40  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (13  ตุลาคม  2563) และ

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

(27 กนัยายน 2559)   

 

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

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

26 ตุลาคม 2563 
   

  


