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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 21 - 25  กนัยายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 21 - 25 กนัยายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 39 ของปี 

2563 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน  โดยในช่วง

แรกราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลง จากราคาน ้ ามนัดิบท่ีอ่อนค่าลงกวา่ 4%  ในช่วงตน้ของสัปดาห์(21 กนัยายน 63) 

ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตน ้ าตาลมากกวา่ผลิตเอทา

นอลซ่ึงจะเป็นการเพิ่มอุปทานน ้ าตาล  นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนัเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงแตะระดบั

ต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดการส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้ าตาลของบราซิล   

อย่างไรก็ตามราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนในช่วงทา้ยของสัปดาห์ โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากความกงัวลเก่ียวกบั

ผลผลิตน ้ าตาลในประเทศไทยซ่ึงเป็นผูส่้งออกน ้ าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลก ส่งผลให้ราคาน ้ าตาลสูงข้ึน 

บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ กล่าววา่การผลิตน ้ าตาลของไทยในปี 2563/2564 จะลดลง 13% ต่อปี สู่ระดบัต ่าสุดใน

รอบ 11 ปี ท่ี 7.2 ล้านตนั เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งในปีน้ีท าให้ผลผลิตออ้ยต่อไร่ลดลง นอกจากน้ียงัมี

รายงานจาก Foreign Agricultural Service (FAS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ท่ีไดป้รับลดประมาณการ

การผลิตน ้าตาลและการส่งออกของออสเตรเลียในปี 2563/2564 ซ่ึงส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนอีกประการ

หน่ึง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.03-12.83  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.00 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต ์ หรือ 1.80%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.38-13.54 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 13.51 เซนต ์

เพิ่มข้ึน 0.13 เซนต ์ หรือ 0.97%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

25  กนัยายน  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

18 กนัยายน  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด 

(-) 
ตุลาคม 2563 13.06 12.46 13.00 12.77 +0.23 
มีนาคม 2564 13.57 12.27 13.51 13.38 +0.13 

พฤษภาคม  2564 13.34 12.87 13.26 13.17 +0.09 
กรกฎาคม 2564 13.05 12.66 12.93 12.92 +0.01 
ตุลาคม  2564 12.92 12.65 12.80 12.85 -0.05 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.16 12.85 12.99 13.12 -0.13 
พฤษภาคม  2565 12.72 12.38 12.51 12.70 -0.19 
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กรกฎาคม  2565 12.48 12.01 12.15 12.39 -0.24 
ตุลาคม 2565 12.29 11.88 12.05 12.28 -0.23 
      
มีนาคม  2566 12.53 12.14 12.32 12.53 -0.21 
พฤษภาคม 2566 12.23 12.08 12.22 12.41 -0.19 
กรกฎาคม 2566 12.17 12.04 12.14 12.33 -0.19 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ตามรายงานของ UNICA และ CTC ทางภาคกลางใตข้องบราซิล มีฝนตกลงมา

นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 40% ในปีน้ี ส่งผลให้ค่า ATR เพิ่มข้ึน 4.5% มาอยูท่ี่ 139.3 กิโลกรัม/ตนัออ้ย และปริมาณออ้ยต่อ

เฮกแตเพิ่มข้ึน 4.05% มาอยูท่ี่ 85 ตนั/เฮกแต 

  วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 คณะรัฐมนตรีของอินเดียไดร่้างนโยบายการส่งออกน ้าตาลส าหรับปี 2563/2564 

ซ่ึงจะให้เงิน 10.5 รูปี/กก. (0.14 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับการส่งออก 6 ลา้นตนั แหล่งข่าวกล่าว คณะรัฐมนตรี

ไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะเพิ่มปริมาณดว้ยความกงัวลดา้นงบประมาณของกระทรวงการคลงั เน่ืองจากในปี 2562/2563 เพิ่ง

สามารถจ่ายเงินอุดหนุนไดเ้พียงแค่ 10% เท่านั้น นอกจากน้ีกระทรวงพาณิชยเ์รียกร้องให้มีการปฏิรูปโครงสร้าง

และให้ความส าคญักบัเอทานอลแทนเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎของ องค์การการคา้โลก WTO และนายกรัฐมนตรี

เสนอแนะวา่ควรลดการส่งออกท่ีไดรั้บการอุดหนุน 20% ทุกปี 

  วนัท่ี 24 กนัยายน 2563  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 
ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 กนัยายน  2563  ดงัน้ี 
 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 44.393 39.608 +12.08 459.448 439.399 +4.56 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.179 2.038 +55.96        29.068 20.052 +44.96 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.292 2.404 -4.65 21.265 23.104 -7.96 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 159.09 154.23 +3.15 141.24 135.17 +4.49 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 47.24 35.02 +34.89  47.01 35.43 +32.68 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

52.76 64.98 -18.81 52.99 64.57 -17.93 
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 วนัท่ี 23 กันยายน 2563 S&P Global Platts คาดว่าในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนกันยายน (1-15 กันยายน 

2563) ภาคกลาง-ใต ้จะผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึน 61% เป็น 3.271 ล้านตนั และผลิตเอทานอลลดลง 4.4%  เป็น 2.23 

พนัลา้นลิตร จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 44.86 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 13.3% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึง

คาดว่าการเก็บเก่ียวจะส้ินสุดลงในปลายเดือนตุลาคม นอกจากน้ียงัมีรายงานจาก Canal Rural  ว่าบราซิลน่าจะมี

ฝนตกลงมาในสัปดาห์น้ีโดยบางพื้นท่ีจะไดรั้บน ้ามากกวา่ 100 มม. 

 วนัท่ี 22 กนัยายน  2563  มีรายงานวา่ ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในหวา่งเดือนตุลาคม 2563 ถึง 

มีนาคม 2564  ไดรั้บผลกระทบจากปรากฎการณ์ La Nina  จะมีฝนตกนอ้ย  แต่คาดวา่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564  

จะมีฝนตกลงมามากข้ึนในพื้นท่ีปลูกออ้ย เช่น Mato Grosso do Sul  และทางภาคตะวนัตกและใตข้อง Sau Paulo  

โดยทางบริษทัท่ีปรึกษา Archer  กล่าวา่มีการประมาณการวา่ผลตอบแทนต่อตนัออ้ยจะลดลงและส่งผลใหผ้ลผลิต

น ้าตาลในปีหนา้อาจจจะลดลง 2.8 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 21 กนัยายน  2563  มีรายงานวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 1 – 17 กนัยายน 2563  บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 1.71 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 290,000 ตนั  จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

โอเชียเนีย 

  วนัท่ี 24 กนัยายน 2563  ออสเตรเลียมีออ้ยท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 17.58 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 20 
กนัยายน 2563 คิดเป็นออ้ยเขา้หีบประมาณ 57% จาก 30.9 ลา้นตนั ตามประมาณการของ WKS Consulting 
อยา่งไรก็ตามเม่ือส้ินสุดการเก็บเก่ียวอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนจาก La Nina ซ่ึงจะส่งผลเสีย
ต่อการผลิตน ้าตาลท่ีคาดไวท่ี้ 4.4 ลา้นตนั ในขณะน้ี 
  วนัท่ี 24 กนัยายน 2563  USDA ปรับลดประมาณการการผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียจาก 4.5 ลา้นตนั 
เหลือ 4.3 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 เน่ืองจากผลผลิตต่อไรไม่ดี การส่งออกน่าจะลดลงเหลือ 3.3 ลา้นตนั จาก 3.5 
ลา้นตนั ในปี 2562/2563 ในขณะเดียวกนัสหรัฐฯไดจ้ดัสรรโควตา้อตัราภาษี (TRQ) เพิ่มอีก 11,000 ลา้นตนั ใหก้บั
ออสเตรเลียส าหรับปีน้ี นอกจากน้ี Australian Sugar Milling Council (ASMC) ยงัมองในแง่ดีวา่รัฐบาลควนีส์
แลนดจ์ะลดราคาการชลประทานลง 20-25% 
เอเชีย 

  วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 รัสเซีย: IKAR ลดการคาดการณ์การผลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 เป็น 4.9-5.3 
ลา้นตนั ซ่ึงรวมถึงน ้าตาลจากกากน ้าตาลเม่ือเทียบกบั 5.0-5.4 ลา้นตนั ก่อนหนา้น้ีเน่ืองจากพบวา่ผลผลิตต่อเฮ
กแตลดลงมากในหลายภูมิภาค ผลผลิตน ้าตาลน่าจะลดลงเหลือ 5.4 ลา้นตนั/เฮกแต ลดลงจาก 6.87 ลา้นตนั/เฮกแต 
ในปีท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตามถา้รวมน ้าตาลท่ีมีอยูใ่นสตอ็คเพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ 5.98 ลา้นตนัต่อปี 
Rosstat ตั้งขอ้สังเกตวา่ราคาขายปลีกจะเพิ่มข้ึน 2.3% ในสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 ทั้งน้ี IKAR ตั้ง
ขอ้สังเกตวา่ราคาไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี และไดก้ลบัสู่ระดบัปกติ  
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  วนัท่ี 24 กนัยายน 2563  กรมศุลกากรจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนสิงหาคมจ านวน 680,000 
ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 44% จากปีก่อน ท าใหย้อดน าเขา้น ้าตาลรวมเป็น 2.23 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 13% นกัวเิคราะห์กล่าววา่
แมว้า่การน าเขา้จะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อราคาภายในประเทศ เน่ืองจาก
การเก็บเก่ียวยงัไม่เร่ิมตน้จริง ๆ และความตอ้งการน ้าตาลในประเทศยงัตึงตวั นอกจากน้ี ผูผ้ลิตหญา้หวาน 
SweeGen ยงัคาดการณ์วา่ความตอ้งการน ้าตาลจะลดลงจาก 15 ลา้นตนั ในปีน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัรัฐบาลจีนมี
นโยบายดา้นสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคน ้าตาลลง 17% ระหวา่งปี 2555-2573 
 วนัท่ี 21 กนัยายน  2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ตั้งแต่เปิดหีบจนถึง

กลางเดือนกนัยายนท่ีผา่นมาทัว่ประเทศผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 27.33 ลา้นตนั ลดลงจาก 33.09 ลา้นตนั  ในปีก่อน  

และยงัมี 16 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่ และยงัเปิดเผยอีกวา่โรงงานน ้าตาลทัว่ประเทศยงัมีหน้ีคา้งช าระค่า

ออ้ยอยูท่ี่ 130 พนัลา้นรูปี (1.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  ตามรายงานตวัเลข ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 

 วนัท่ี 21 กนัยายน  2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของอินโดนีเซีย (AGRI) รายงานวา่ ในไตรมาสท่ี 

4 รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจ านวน 800,000 ตนั   

  

วจิารณ์และความเห็น  
   
 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  22 กนัยายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 179,279 ล็อต หรือประมาณ 9.11 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) จ  านวน 143,840 ล็อต หรือประมาณ 7.31 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (15 กนัยายน 2563) และเทียบ

กบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 

กนัยายน 2559)   

 

   

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

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28 กนัยายน 2563 


