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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (2 - 6 พฤศจิกายน  2563)  ซ่ึงเป็นสปัดาห์ท่ี 45 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ และมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว สู่ระดบัสูงสุดใหมใ่นรอบ 8 เดือน 1 

สัปดาห์ ท่ี 15.23 เซนต/์ปอนด ์(3 พฤศจิกายน 2563) จากการท่ีราคาน ้ามนัดิบปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนกวา่ 2% เป็นผลดี

ต่อราคาเอทานอล   ประกอบกบัความล่าชา้ในการประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออกของอินเดียท่ีท าให้

โรงงานน ้าตาลของอินเดียชะลอการส่งออกน ้าตาล เน่ืองจากรอการอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาล ช่วงกลาง

สัปดาห์ราคาน ้าตาลค่อยๆปรับตวัลดลง หลงัจากมีการพยากรณ์อากาศวา่จะมีฝนตกในพื้นท่ีปลูกออ้ยของบราซิล

ซ่ึงช่วยคลายความกงัวลเก่ียวกบัพืชผล ประกอบกบัการลดลงของราคาน ้ามนัดิบท าใหมี้การเทขายตัว๋ซ้ือน ้าตาล

ของนกัเก็งก าไร และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ัง จากการแขง็ค่าข้ึนของค่าเงินเรียลบ

ราซิล ท่ีเพิ่มข้ึน 2.22% (6 พฤศจิกายน 2563) แตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึงเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 

ส่งผลใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลชะลอการส่งออกน ้าตาลไปก่อน 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.23-15.23  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.91 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.55 เซนต ์หรือ 3.83%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.28-14.18 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 14.13 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.74 เซนต ์ หรือ 5.53%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

6 พฤศจิกายน 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
30  ตุลาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.23 14.23 14.91 14.36 +0.55 

พฤษภาคม 2564 14.18 13.28 14.13 13.39 +0.74 
กรกฎาคม 2564 13.46 12.73 13.43 12.82 +0.61 
ตุลาคม 2564 13.33 

12.603== 

12.60 13.29 12.68 +0.61 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.59 12.91 13.58 12.97 +0.61 
พฤษภาคม 2565 13.17 12.49 13.16 12.54 +0.62 
กรกฎาคม 2565 12.90 12.25 12.89 12.27 +0.62 
ตุลาคม 2565 12.82 12.24 12.80 12.24 +0.56 
มีนาคม 2566 12.97 12.46 12.96 12.45 +0.51 
พฤษภาคม 2566 12.66 12.20 12.67 12.17 +0.50 
กรกฎาคม 2566 12.47 12.07 12.47 12.01 +0.46 
ตุลาคม 2566 12.44 12.10 12.44 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  UNICA รายงานวา่ โรงงานน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล อาจจะปิด

หีบออ้ยของฤดูการผลิตปี 2563/2564 ภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี จากปกติจะปิดในช่วงกลางเดือนธนัวาคมเป็น

ตน้ไป เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ส่งผลใหส้ามารถตดัออ้ยเขา้โรงงานไดเ้ร็วกวา่ปกติ และคาดวา่ในปีน้ีจะ

มีออ้ยเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 1% แต่ดว้ยสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ท าใหย้ากท่ีจะคาดการณ์ปริมาณออ้ยในปีถดัไป 

 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บราซิลไดส่้งออกน ้าตาล 4.2 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม 2563 สูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ในการส่งออกน ้ าตาล ซ่ึงเพิ่มข้ึน 120% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ และท าใหน้บัตั้งแต่เดือน
เมษายน-ตุลาคม 2563 บราซิลส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 22.05 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของ SECEX 
ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรและอาหารของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 2 

พฤศจิกายน เกษตรกรมีการเก็บเก่ียวหวับีท 3.105 ลา้นตนั จากพื้นท่ี 65,400 เฮกแต ซ่ึงคิดเป็น 79.3% ของพื้นท่ีท่ี

ปลูกบีททั้งหมด 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเศรษฐกิจของเมก็ซิโก ประกาศวา่ราคาน ้าตาลอา้งอิงท่ีใชใ้นการ
ค านวณการจ่ายค่าออ้ยในปีการผลิต 2563/2564 จะก าหนดไวท่ี้ 15,049.65 เปโซเม็กซิโก/ตนั (718.5 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั) La Joya ตั้งขอ้สังเกตวา่โรงงานน ้าตาลสร้างผลก าไรไดดี้ในปีน้ี เน่ืองจากราคาน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน ใน
ขณะเดียวกนั Potrero Mill กล่าววา่ จะช าระเงินงวดสุดทา้ยส าหรับออ้ยท่ีส่งมอบในปี 2562/2563 ในอีกไม่ก่ีวนั
ขา้งหนา้ 
โอเชียเนีย 
 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏการณ์ La Nina ส่งผลให ้รัฐควนีส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย มีฝน
ตกมากข้ึน และมีรายงานตวัเลขออ้ยเขา้หีบ ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2563 จ านวน 26.2 ลา้นตนั ท าใหค้าดวา่ปริมาณ
ออ้ยจะถึงเป้าหมายท่ี 30.9 ลา้นตนั และคาดวา่ออสเตรเลียจะผลิตน ้าตาลไดท้ั้งหมด 4.3 ลา้นตนั 
เอเชีย 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน ้าตาล 46 แห่งในรัฐอุตรประเทศ ของอินเดีย ไดเ้ร่ิมเปิดหีบ โดย
คาดวา่โรงงานส่วนใหญ่จะเปิดหีบออ้ย ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายนน้ี ขณะท่ีเกษตรกรกล่าววา่ ยงัไม่มีการ
ประกาศราคาออ้ยส าหรับฤดูการผลิต ปี 2563/2564 พวกเขาหวงัวา่จะไดอ้ยูท่ี่  4,500รูปี/ตนั (60.5 เหรียญ
สหรัฐฯ/ ตนั)  ส่วนในรัฐเตลงัคานาเจา้หนา้ท่ีใหค้วามเห็นวา่ โรงงานน ้าตาล Trideut อาจไม่ไดรั้บอนุญาตให้
ด าเนินการในปีน้ีเน่ืองจากไม่สามารถช าระค่าออ้ยท่ีคา้งอยูก่่อนหนา้น้ีไดแ้ละก าลงัเผชิญกบัวกิฤตสภาพคล่อง 
ทางรัฐจะมองหาโรงงานอ่ืนๆแทนส าหรับชาวไร่ออ้ยในทอ้งถ่ิน 
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 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ขณะน้ีการส่งออกน ้าตาลจากรัฐมหาราษฏระอาจจะสามารถด าเนินการได้
โดยไมมี่การอุดหนุนการส่งออก เม่ือมีการพิจารณาเงินกูแ้ละอตัราดอกเบ้ียถา้ตอ้งเก็บน ้ าตาลไวใ้นคลงั โดยทาง 
โรงงานจะไดรั้บเงิน 2,750-2,780 รูปี/100 กิโลกรัม (376 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ส าหรับผลิตน ้าตาลใหม่เพื่อการ
ส่งออกซ่ึงจะดีกวา่การเก็บน ้าตาลไวใ้นคลงั อยา่งไรก็ตามโรงงานไม่น่าจะส่งออกหากไม่มีเงินอุดหนุน กล่าว
โดยผูส่้งออกรายหน่ึง 
 หวัหนา้สหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดียไม่เห็นดว้ย โดยกล่าววา่ ตลาดโลกซ้ือขายกนัท่ี 21-
22 รูปี/กก. (280 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เทียบกบัตน้ทุนการผลิตท่ี 32 รูปี/กก. (430 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) และเตือน
วา่อุตสาหกรรมน ้าตาลของอินเดียจะลม้ละลายหากรัฐบาลไม่อุดหนุนการส่งออกอยา่งนอ้ย 5 ลา้นตนั พร้อม
เสริมวา่โรงงานก าลงัเผชิญกบัวกิฤตสภาพคล่องเน่ืองจากรัฐบาลยงัคงตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนท่ีคา้งส าหรับปี
การผลิตปี2562/2563 ทางดา้นผูน้ าเกษตรกรในรัฐมหาราษฏระเรียกร้องใหรั้ฐบาลปล่อยเงินอุดหนุนและ
ประกาศเงินช่วยเหลือ 15,000 รูปี/ตนั  (201 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ส าหรับการส่งออกน ้าตาล 7.5 ลา้นตนั ในปีการ
ผลิต 2563/2564 
 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 Chini Mandi รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในอินเดีย ประกาศวา่พวกเขาจะไม่

สามารถช าระค่าออ้ยไดห้ากไม่มีเงินช่วยเหลือการส่งออก หวัหนา้ฝ่ายของบริษทั Indian Sugar Exim 

Corporation Limited (ISEC) ใหส้ัมภาษณ์วา่ ยงัมีเงินคา้งช าระค่าออ้ยจ านวน 50 พนัลา้นรูปี (672 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) ส าหรับปีการผลิต 2562/2563 ยงัคงรอช าระ สหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย (NSCFS) กล่าว

เพิ่มเติมวา่ค าแถลงของเลขาธิการอาหารท่ีระบุวา่ ราคาน ้าตาลในประเทศสูงพอท่ีจะครอบคลุมตน้ทุนการผลิต

นั้นไม่ถูกตอ้ง โดยใหเ้หตุผลวา่รัฐบาลไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากต่ออายโุครงการเงินอุดหนุน ขณะท่ีนกัวเิคราะห์ 

กล่าววา่ อินเดียก าลงัสูญเสียตลาดการส่งออกใหก้บัประเทศผูผ้ลิตอ่ืน เช่น บราซิล และออสเตรเลีย เน่ืองจาก

ความล่าชา้ในการประกาศเงินอุดหนุน 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563   มีรายงานวา่ ฤดูการผลิตของจีนในมณฑลยนูนานไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ โดยในปี 
2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 1.95 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 56,000 ลา้นตนั จากปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลของ
มองโกเลียในปีน้ีคาดวา่จะอยูท่ี่ 900,000 ตนั เพิ่มข้ึน 725,000 ตนั จากปี 2562/2563  ราคาบีทอยูท่ี่ 500-520 
หยวน/ตนั (77 เหรียญสหรัฐฯ/ ตนั) ซ่ึงท าใหต้น้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 5,400 หยวน/ตนั (813 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 
 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 มีการคาดวา่ตวัเลขผลผลิตน ้าตาลของจีนในปีการผลิต 2563/2564 จะได ้
10.52 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 1% และคาดวา่ในโควตา้ส ารอง (เม่ือส้ินเดือนกนัยายน) มี 8.9 ลา้นตนั 
เพิ่มข้ึน 10 % จากปีก่อน  
 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 จีนก าลงัวางแผนท่ีจะยกเลิกการน าเขา้น ้าตาลจากออสเตรเลียในสัปดาห์น้ี 
เน่ืองจากความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งทั้งสองประเทศเพิ่มสูงข้ึน South China Morning Post  
รายงานวา่ รัฐบาลไดบ้อกให้บริษทัของรัฐหยดุซ้ือน ้าตาลจากออสเตรเลียรวมถึงรายการผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทางดา้น
Bloomberg เผยขอ้มูลวา่ ในช่วงเดือนมกราคม–กนัยายน จีนน าเขา้น ้าตาลจากออสเตรเลียประมาณ 1,000 ตนั 
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 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ขณะน้ีนกัเก็งก าไรถือตัว๋ซ้ือเพิ่มข้ึนกวา่ 262,000 ล็อต โดยมีการซ้ือสัญญา 
เดือนมีนาคม และเก็งก าไรส่วนต่างของราคา (Spread) ระหวา่งเดือนมีนาคมและพฤษภาคม เป็นจ านวนมาก 
Archer Consulting กล่าววา่ กองทุนไม่ไดเ้ร่งรีบท่ีจะขายเน่ืองจากขณะน้ียงัมีก าไรอยูแ่ละยงัมีเวลาอีกมากกวา่จะ
ถึงวนัส้ินสุดการซ้ือขายของเดือนมีนาคม นกัวิเคราะห์ในประเทศจีน แจง้วา่จนถึงขณะน้ีรัฐบาลชะลอการออก
ใบอนุญาตน าเขา้เล็กนอ้ยระหวา่งการเปิดหีบในประเทศ ซ่ึงอาจผลกัดนัราคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คข้ึนไปท่ี 17-
18 เซนต/์ปอนด์ 
 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน ้าตาลของจีนข้ึนภาษีน ้าเขา้น ้าเช่ือมเป็น 50% หลงัจากมีการน าเขา้
ในช่วงเดือน มกราคม-กนัยายน 2563 ท่ี 707,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 167,000 ตนั ของปี 2562 ทั้งปี และมีข่าววา่มี
การตั้งโรงงานผลิตน ้าเช่ือมในไทย ซ่ีงฝ่ายโรงงานน ้าตาลกลวัวา่การน าเขา้น ้าเช่ือมจะส่งผลกระทบต่อตลาด
น ้าตาลในประเทศ 
 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 Myanmar Sugar and Cane Related Products Association รายงานวา่ 
รัฐบาลไดก้ าหนดราคาออ้ยไวท่ี้ 40,000 จา๊ดพม่า/ตนั (31 เหรียญสหรัฐฯ/ ตนั) ส าหรับฤดูการผลิต 2563/2564 ท่ี
จะเร่ิมในเดือนธนัวาคม เน่ืองจากโรงงานใหเ้หตุผลวา่พวกเขาจะไม่สามารถแข่งขนักบัการน าเขา้ของไทยและ
อินเดียไดห้ากมีการก าหนดราคาไวสู้งกวา่ อยา่งไรก็ตามเกษตรกรตอ้งการ 45,000 จ๊าดพม่า/ตนั (35 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั) เพื่อท าก าไร ขณะท่ีหลายคนเปล่ียนไปปลูกถัว่และงาแทน 
 
วจิารณ์และความเห็น  
 ตลาดน ้าตาลในช่วงท่ีผา่นมาไดรั้บความไม่แน่นอนจากปัจจยัการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความ

กงัวลเก่ียวกบัการระบาดของโควดิ-19 รอบท่ี 2 ท่ีมีจ  านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผลการเลือกตั้งได้

ออกมาชดัเจนแลว้ ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผา่นมา ท าใหต้อ้งมีการจบัตาดูความเคล่ือนไหวดา้นนโยบายของสหรัฐฯ 

ท่ีจะส่งผลต่อทัว่โลกและจะส่งผลอยา่งไรต่อตลาดน ้าตาล ทั้งน้ีในดา้นเทคนิคราคาน ้ าตาลยงัคงดูดีอยู ่ และมี

โอกาสข้ึนท า New High อีกรอบ 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 245,373 ล็อต หรือประมาณ 12.46 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 262,579 ล็อต หรือประมาณ 13.34 ลา้นตนั 262,579 ล็อต หรือประมาณ 13.34 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (27  ตุลาคม  2563) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

ประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)   

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

9 พฤศจิกายน 2563 


