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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 1 – 5 มิถุนายน  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (1 – 5 มิถุนายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 23 ของ

ปี 2563   ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อนอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งสัปดาห์ สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 

เดือนคร่ึง โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากความกงัวลดา้นอุปทาน เน่ืองจากการแพร่กระจายของ coronavirus ใน

บราซิล ซ่ึงอาจบงัคบัใหต้อ้งปิดโรงงานน ้าตาล และขดัขวางการจดัหาน ้าตาลไปยงัท่าเรือ ซ่ึงถึง ณ ขณะน้ี

บราซิลไดมี้ผูเ้สียชีวติมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกท่ี 29,314 คน แซงหนา้สเปนและฝร่ังเศส โดยบราซิลมีผู ้

ไดรั้บการติดเช้ือ Covid-19 ท่ีไดรั้บการยนืยนัแลว้ 514,849 ราย (อา้งอิงจาก Johns Hopkins) รองจาก

สหรัฐอเมริกาท่ี 1.798 ลา้นคน  นอกจากน้ียงัไดรั้บปัจจยัหนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบั

สูงสุดในรอบ 3 เดือน และค่าเงินเรียลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ  สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน 1 

สัปดาห์  โดยดชันีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง ไดห้นุนราคาสินคา้โภคภณัฑส่์วนใหญ่

รวมถึงน ้าตาลใหป้รับตวัเพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกนัราคาน ้าตาลยงัคงไดรั้บปัจจยัลบจากท่ี The USDA's Foreign 

Agricultural Service (FAS) คาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึน 17% เป็น 

33.705 ลา้นตนั และเม่ือส้ินสุดปี 2563/2564 สตอ็คน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึน 8.8% เป็น 17.419 ลา้นตนั  

โดยผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะฟ้ืนตวัในปี 2563/2564  หลงัจากท่ีลดลงในปี 2562/2563  และ บริษทั Tereos 

จากฝร่ังเศสกล่าววา่ ความตอ้งการน ้าตาลของยุโรปลดลง 10% ในช่วงท่ีมีการ Lockdown จากการแพร่ระบาด

ของโรค Covid-19 ท าใหก้ารบริโภคเคร่ืองด่ืมลดลง 25%  และการบริโภคช็อคโกแลตลดลง 27%  รวมทั้ง

ความตอ้งการเอทานอลในเดือนมีนาคมลดลง 10%  และเดือนเมษายนลดลง 55%  เน่ืองจากการ Lockdown  

 น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.83-12.06 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.02 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.11 เซนต ์ หรือ 10.17%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.92-12.12 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 12.09 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.12 เซนต ์ หรือ 10.21%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 มิถุนายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
29 พฤษภาคม 
2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 12.06 10.83 12.02 10.91 +1.11 
ตุลาคม 2563 12.12 10.92 12.09 10.97 +1.12 
มีนาคม 2564 12.73 11.59 12.71 11.64 +1.07 
พฤษภาคม  2564 12.54 11.51 12.52 11.55 +0.97 
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กรกฎาคม  2564 12.38 11.43 12.36 11.46 +0.90 
ตุลาคม  2564 12.39 11.45 12.39 11.49 +0.90 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.75 11.82 12.73 11.85 0.88 
พฤษภาคม  2565 12.55 11.69 12.54 11.71 +0.83 
กรกฎาคม  2565 12.38 11.58 12.38 11.60 +0.78 
ตุลาคม 2565 11.43 11.62 12.44 11.64 +0.80 
มีนาคม  2566 12.45 11.93 12.75 11.94 +0.81 
พฤษภาคม 2566 - - 12.74 - - 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 
วนัท่ี 2  มิถุนายน  2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563  

รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทได ้930,500 แฮคแต หรือเท่ากบั 98.5% ของพื้นท่ีเพาะปลูกตามเป้าหมาย ซ่ึงปรับลดลงมา
อยูท่ี่  944,900 แฮคแต ในเดือนเมษายน และลดลง 17.5% จากพื้นท่ีเพาะปลูก 1.145 ลา้นแฮคแต ในฤดูการ
ผลิตก่อน  
 
เอเชีย 
 วนัท่ี 4  มิถุนายน  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ
ผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563 ดงัน้ี   
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,896,711 21,489,292 +1.90 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,013,243 2,045,801 -1.59 
โมลาส (ตนั) 1,009,455 984,562 +2.53 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.19 9.52 -3.42 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.61 4.58 +0.62 

  
 วนัท่ี 3  มิถุนายน  2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนพฤษภาคมอินเดียผลิตน ้ าตาลได ้356,000 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 664,000 ตนั ในช่วง 
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คร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม  แต่เพิ่มข้ึนจาก 134,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดู

การผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 26.821  ลา้นตนั   ลดลงจาก  32.753 ลา้น

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมี  18  โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  เทียบกบั 10 โรงงานในปีก่อน  และ 

ISMA ไดป้รับเพิ่มประมาณการการผลิตน ้าตาลส าหรับฤดูการผลิตปัจจุบนัเป็น 27.0 ลา้นตนั จาก 26.5 ลา้นตนั

ท่ีประมาณการไวก่้อนหนา้น้ี 

    รัฐ Uttar Pradesh  มีโรงงาน 14 โรงงาน จาก 119 โรงงาน ท่ียงัคงด าเนินการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้

12.546 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 11.781 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

    รัฐ  Maharashtra  การหีบออ้ยส้ินสุดลงแลว้ ผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 6.098 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.720 ลา้น

ตนั ในปีท่ีแลว้ 

    รัฐ Karnataka  มีโรงงานทั้งหมด 63 โรงไดส้ิ้นสุดการผลิตในเดือนเมษายน ผลิตน ้าตาลได ้ 3.382 

ลา้นตนั ลดลงจาก 4.325 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และมีการผลิตน ้าตาลอีก 105,000 ตนั เม่ือ

ปีท่ีแลว้ในฤดูกาลพิเศษเร่ิมในเดือนกรกฎาคม 

    รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 4 โรงงาน จาก 24 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต (จาก 8 

โรงงานเม่ือสองสัปดาห์ก่อน) ผลิตน ้าตาลได ้ 578,000 ตนั ลดลงจาก 722,000 ตนั  

                                             

วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดรั้บแรงหนุนหลกัจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับข้ึนอยา่งมาก และค่าเงิน

เรียล บราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งหมดน้ีท าใหค้าดวา่ราคาท่ีปรับข้ึนอยา่งมาก อาจจะมีการปรับฐาน

บา้งในสัปดาห์น้ี  แต่ภาพรวมยงัดูดีเพราะหลาย ๆ ประเทศเร่ิมผอ่นคลายการ Lockdown และสภาพเศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมดูดีข้ึน  แต่ยงัคงตอ้งจบัตาดูการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศบราซิลต่อไป  

         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  2 มิถุนายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 8,682 ล็อต หรือประมาณ 0.44 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 5,612 ล็อต หรือประมาณ 0.29 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (26 พฤษภาคม 

2563) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 

11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 8  มิถุนายน  2563 


