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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 22 - 26  มิถุนายน  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (22 - 26 มิถุนายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 26 ของ

ปี 2563 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บกดดนัจากการเทขายของกลุ่ม

กองทุน การคาดการณ์ของ Marex Spectron วา่ผลผลิตน ้ าตาลของประเทศไทยในปี 2563/2564 จะเพิ่มข้ึน 2.4% 

เป็น 8.5 ลา้นตนั  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญ Green Pool Commodity ยงัไดป้รับเพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกินในปี 2563/2564  เป็น 4.56 ลา้นตนั จาก 4.29 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์คราวก่อน  ความตอ้งการเอทานอล

ของบราซิลยงัคงลดลงซ่ึงเป็นปัจจยักดดนัราคาน ้าตาลเช่นกนั  และ Unica รายงานวา่ยอดจ าหน่ายเอทานอลใน

บราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายนลดลง 11%  เป็น 1.18 พนัลา้นลิตร  และผลผลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 

ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึน 36.28% เป็น 2.55 ลา้นตนั  สัดส่วนออ้ยท่ี

น าไปผลิตน ้าตาลจ านวน 47.11%  เพิ่มข้ึนจาก 35.69% ในปี 2562/2563  และกรมอุตุนิยมวทิยาของอินเดีย

รายงานวา่ฝนในฤดูมรสุมในช่วงวนัท่ี 1-21 มิถุนายนเพิ่มข้ึน 26% จากภาวะปกติช่ึงช่วยกระตุน้การเพาะปลูกออ้ย

ของอินเดีย สมาคมโรงงานน ้ าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จะเพิ่มข้ึน 

17.7%  เป็น 32.01 ลา้นตนั  เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน 8.1% เป็น 5.23 ลา้นแฮคแต  และยงัคาดการณ์วา่

การส่งออกน ้าตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จะเพิ่มข้ึนเป็น 7 ลา้นตนั หรือ เพิ่มข้ึน 25.7% จาก 5.2 ลา้นตนั ใน

ปี 2562/2563  ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 17%  เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 วนั 

ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกน ้าตาลของบราซิลเพิ่มข้ึน   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.45-12.11 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.55 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.50 เซนต ์หรือ 4.15%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.53-12.25 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 11.62 

เซนต ์ลดลง 0.56 เซนต ์ หรือ 4.60%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 มิถุนายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 มิถุนายน 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 12.11 11.45 11.55 12.05 -0.50 
ตุลาคม 2563 12.25 11.53 11.62 12.18 -0.56 
มีนาคม 2564 12.78 12.17 12.26 12.71 -0.45 
พฤษภาคม  2564 12.46 11.94 12.02 12.36 -0.34 
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กรกฎาคม 2564 12.23 11.74 11.81 12.07 -0.26 
ตุลาคม  2564 12.22 11.72 11.78 11.99 -0.21 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.57 12.01 12.07 12.24 -0.17 
พฤษภาคม  2565 12.38 11.77 11.83 12.00 -0.17 
กรกฎาคม  2565 12.24 11.60 11.66 11.82 -0.16 
ตุลาคม 2565 12.28 11.64 11.68 11.86 -0.18 
มีนาคม  2566 12.60 11.95 11.99 12.18 -0.19 
พฤษภาคม 2566 - - 11.92 12.10 -0.18 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  20  มิถุนายน  2563 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 779,802 803,704 -2.97 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 49,044,835 57,021,738 -13.99 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,252,510 6,424,614 -18.24 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.71 11.27 -4.95 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.74 7.99 -15.74 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 62.89 70.95 -11.35 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 มิถุนายน 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มิถุนายน 2563  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 41.740 42.555 -1.91 186.579 171.529 +8.77 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.549 1.870 +36.28          10.569 6.728 +57.09 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.834 2.127 -13.77 8.040 8.348 -3.69 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 136.04 129.23 +5.27 128.75 121.27 +6.17 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 47.11 35.69 +32.00 

-32.5 
 

46.17 33.94 +36.03 

- 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

52.89 64.31 -17.76 53.83 66.06 -18.51 
 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2563  นาย Tomás Caetano Manzano หวัหนา้ฝ่ายการเงินของบริษทั Copersucar 

SA ไดก้ล่าววา่ทางโรงงานน ้ าตาลของบราซิลไดมี้การขายน ้าตาลล่วงหนา้ไปแลว้ประมาณ 65-75% ในช่วงตน้

ปีท่ีราคาปรับตวัสูงข้ึน  ซ่ึงเป็นตวัเลขเดียวกบัท่ี Copersucar SA ไดท้  าการขายล่วงหนา้ไปเช่นกนั 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ประมาณการณ์ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในปี 2563/2564  มีจ  านวน 32.013 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ผลผลิตน ้าตาลส่วนใหญ่จะมาจากรัฐ 

Maharashtra และรัฐ  Karnataka ซ่ึงในปีน้ีผลผลิตออ้ยและน ้าตาลลดลงเน่ืองจากภาวะภยัแลง้ และคาดวา่ในปี 

2563/2564  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะมีประมาณ 5.228 ลา้นแฮคแต เพิ่มข้ึน 8% จาก 4.841 ลา้นแฮคแต ในปี 

2562/2563  ผลผลิตเอทานอลคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 1.5 ลา้นตนั  จาก 0.8 ลา้นตนั ในปีน้ี    

 และประมาณการณ์วา่ในฤดูการผลิตหนา้รัฐ Uttar Pradesh จะเพาะปลูกออ้ยได ้ 2.292 ลา้นแฮคแต 

ลดลง 1% จาก 2.321 ลา้นแฮคแต ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 12.306 ลา้นตนั  ลดลงจาก 12.645 ลา้นตนั (หลงัจาก

หนัเหความสนใจไปยงัเอทานอล) ในฤดูการผลิตน้ี  ผลผลิตในปีน้ีสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้0.5-0.6 ลา้นตนั 

รัฐ Maharashtra’s พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 2563/2564 เพิ่มข้ึน 43% เป็น 1.112 ลา้นแฮคแต จาก  776,000 

แฮคแต  
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รัฐ Karnataka พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน 15% เป็น 485,000 แฮคแต จาก 420,000 แฮคแต และคาดวา่

ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 4.313 ลา้นตนั จาก 3.420 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 

รัฐ Tamil Nadu พื้นท่ีออ้ยจะอยูท่ี่ระดบั 220,000 แฮคแต ใกลเ้คียงกบั 230,000 แฮคแต  ในปีน้ิ ผลผลิต

น ้าตาลคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 751,000 ตนั เทียบกบั  780,000 ท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นปี 2562/2563 

รัฐ Gujara พื้นท่ีออ้ยจะเพิ่มข้ึน 7% เป็น 201,000 แฮคแต จาก  187,000 แฮคแต เน่ืองจากปริมาณน ้าฝน

ปกติในเขตปลูกออ้ยท่ีส าคญัในช่วงฤดูมรสุม  และคาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 1.081 ลา้นตนั เทียบกบั 

932,000 ตนั ในปี 2562/2563 

ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ คาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 3.428 ลา้นตนั เทียบกบั 3.286 ลา้นตนั ในปี  

2562/2563 

 วนัท่ี 24 มิถุนายน 2563  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนพฤษภาคม 2563 

จ านวน 300,000 ตนั (tel quel) ลดลง 22% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 

2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.810 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.759 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 
วจิารณ์และความเห็น 
 ปัจจยัพื้นฐานของปีหนา้ดูไม่ค่อยดีต่อราคาน ้าตาลตลาดโลก  ท าใหภ้าพรวมตลาดน ้าตาลโลกจะมี

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) อยูม่าก แต่ปัจจยัในช่วงสั้นไดรั้บแรงกดดนัจากภาพลบต่าง ๆ ใน

ตลาดโลก  และคงตอ้งจบัตาดูการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดของสัญญาเดือนกรกฎาคม 2563  ท่ีจะส้ินสุดการซ้ือ

ขายลงในวนัท่ี 30 มิถุนายนน้ี  และตลาดคงมีทิศทางท่ีชดัเจนมากข้ึน 

         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  23 มิถุนายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 58,272 ล็อต หรือประมาณ 2.96 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 47,118 ล็อต หรือประมาณ 2.39 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (16 มิถุนายน 2563) 

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

ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

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

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 29  มิถุนายน  2563 


