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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (2 - 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 45
ของปี 2563 ราคาน้ าตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดสัปดาห์ และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ าตาลปรับเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว สู่ ระดับสู งสุ ดใหม่ในรอบ 8 เดือน 1
สัปดาห์ ที่ 15.23 เซนต์/ปอนด์ (3 พฤศจิกายน 2563) จากการที่ราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นกว่า 2% เป็ นผลดี
ต่อราคาเอทานอล
ประกอบกับความล่าช้าในการประกาศนโยบายอุดหนุนการส่ งออกของอินเดียที่ทาให้
โรงงานน้ าตาลของอินเดียชะลอการส่ งออกน้ าตาล เนื่ องจากรอการอุดหนุนการส่ งออกจากรัฐบาล ช่วงกลาง
สัปดาห์ราคาน้ าตาลค่อยๆปรับตัวลดลง หลังจากมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อยของบราซิล
ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับพืชผล ประกอบกับการลดลงของราคาน้ ามันดิบทาให้มีการเทขายตัว๋ ซื้ อน้ าตาล
ของนักเก็งกาไร และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ าตาลปรับตัวสู งขึ้นอีกครั้ง จากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเรี ยลบ
ราซิล ที่เพิ่มขึ้น 2.22% (6 พฤศจิกายน 2563) แตะระดับสู งสุ ดในรอบ 1 เดือนครึ่ งเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐฯ
ส่ งผลให้ผผู ้ ลิตน้ าตาลของบราซิ ลชะลอการส่ งออกน้ าตาลไปก่อน
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 14.23-15.23 เซนต์
และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 14.91 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.55 เซนต์ หรื อ 3.83% และราคาน้ าตาลตาม
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.28-14.18 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้าย
ที่ 14.13 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.74 เซนต์ หรื อ 5.53%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
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ข่ าวทีส่ าคัญ
อเมริกาใต้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 UNICA รายงานว่า โรงงานน้ าตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล อาจจะปิ ด
หีบอ้อยของฤดูการผลิตปี 2563/2564 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากปกติจะปิ ดในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็ น
ต้นไป เนื่ องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งส่ งผลให้สามารถตัดอ้อยเข้าโรงงานได้เร็ วกว่าปกติ และคาดว่าในปี นี้จะ
มีออ้ ยเพิม่ ขึ้นจากปี ที่แล้ว 1% แต่ดว้ ยสภาพอากาศที่แห้งแล้งทาให้ยากที่จะคาดการณ์ปริ มาณอ้อยในปี ถัดไป
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บราซิ ลได้ส่งออกน้ าตาล 4.2 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม 2563 สู งสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ในการส่ งออกน้ าตาล ซึ่ งเพิ่มขึ้น 120% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปี ที่แล้ว และทาให้นบั ตั้งแต่เดือน
เมษายน-ตุลาคม 2563 บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลไปแล้ว 22.05 ล้านตัน ตามข้อมูลของ SECEX
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรและอาหารของเบลารุ ส รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 2
พฤศจิกายน เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวหัวบีท 3.105 ล้านตัน จากพื้นที่ 65,400 เฮกแต ซึ่งคิดเป็ น 79.3% ของพื้นที่ที่
ปลูกบีททั้งหมด
อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิ โก ประกาศว่าราคาน้ าตาลอ้างอิงที่ใช้ในการ
คานวณการจ่ายค่าอ้อยในปี การผลิต 2563/2564 จะกาหนดไว้ที่ 15,049.65 เปโซเม็กซิโก/ตัน (718.5 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตัน) La Joya ตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานน้ าตาลสร้างผลกาไรได้ดีในปี นี้ เนื่ องจากราคาน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน Potrero Mill กล่าวว่า จะชาระเงินงวดสุ ดท้ายสาหรับอ้อยที่ส่งมอบในปี 2562/2563 ในอีกไม่กี่วนั
ข้างหน้า
โอเชียเนีย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏการณ์ La Nina ส่ งผลให้ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย มีฝน
ตกมากขึ้น และมีรายงานตัวเลขอ้อยเข้าหี บ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 จานวน 26.2 ล้านตัน ทาให้คาดว่าปริ มาณ
อ้อยจะถึงเป้ าหมายที่ 30.9 ล้านตัน และคาดว่าออสเตรเลียจะผลิตน้ าตาลได้ท้ งั หมด 4.3 ล้านตัน
เอเชีย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ าตาล 46 แห่งในรัฐอุตรประเทศ ของอินเดีย ได้เริ่ มเปิ ดหี บ โดย
คาดว่าโรงงานส่ วนใหญ่จะเปิ ดหี บอ้อย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ขณะที่เกษตรกรกล่าวว่า ยังไม่มีการ
ประกาศราคาอ้อยสาหรับฤดูการผลิต ปี 2563/2564 พวกเขาหวังว่าจะได้อยูท่ ี่ 4,500รู ปี/ตัน (60.5 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ ตัน) ส่ วนในรัฐเตลังคานาเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า โรงงานน้ าตาล Trideut อาจไม่ได้รับอนุญาตให้
ดาเนินการในปี นี้ เนื่ องจากไม่สามารถชาระค่าอ้อยที่คา้ งอยูก่ ่อนหน้านี้ได้และกาลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง
ทางรัฐจะมองหาโรงงานอื่นๆแทนสาหรับชาวไร่ ออ้ ยในท้องถิ่น
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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้การส่ งออกน้ าตาลจากรัฐมหาราษฏระอาจจะสามารถดาเนินการได้
โดยไม่มีการอุดหนุ นการส่ งออก เมื่อมีการพิจารณาเงินกูแ้ ละอัตราดอกเบี้ยถ้าต้องเก็บน้ าตาลไว้ในคลัง โดยทาง
โรงงานจะได้รับเงิน 2,750-2,780 รู ปี/100 กิโลกรัม (376 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) สาหรับผลิตน้ าตาลใหม่เพื่อการ
ส่ งออกซึ่ งจะดีกว่าการเก็บน้ าตาลไว้ในคลัง อย่างไรก็ตามโรงงานไม่น่าจะส่ งออกหากไม่มีเงินอุดหนุน กล่าว
โดยผูส้ ่ งออกรายหนึ่ง
หัวหน้าสหพันธ์โรงงานน้ าตาลแห่งชาติของอินเดียไม่เห็นด้วย โดยกล่าวว่า ตลาดโลกซื้ อขายกันที่ 2122 รู ปี/กก. (280 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) เทียบกับต้นทุนการผลิตที่ 32 รู ปี/กก. (430 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) และเตือน
ว่าอุตสาหกรรมน้ าตาลของอินเดียจะล้มละลายหากรัฐบาลไม่อุดหนุ นการส่ งออกอย่างน้อย 5 ล้านตัน พร้อม
เสริ มว่าโรงงานกาลังเผชิ ญกับวิกฤตสภาพคล่องเนื่องจากรัฐบาลยังคงต้องจ่ายเงินช่วยเหลือส่ วนที่คา้ งสาหรับปี
การผลิตปี 2562/2563
ทางด้านผูน้ าเกษตรกรในรัฐมหาราษฏระเรี ยกร้องให้รัฐบาลปล่อยเงินอุดหนุนและ
ประกาศเงินช่วยเหลือ 15,000 รู ปี/ตัน (201 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) สาหรับการส่ งออกน้ าตาล 7.5 ล้านตัน ในปี การ
ผลิต 2563/2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 Chini Mandi รายงานว่า โรงงานน้ าตาลในอินเดีย ประกาศว่าพวกเขาจะไม่
สามารถชาระค่าอ้อยได้หากไม่มีเงินช่วยเหลือการส่ งออก หัวหน้าฝ่ ายของบริ ษทั Indian Sugar Exim
Corporation Limited (ISEC) ให้สัมภาษณ์วา่ ยังมีเงินค้างชาระค่าอ้อยจานวน 50 พันล้านรู ปี (672 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) สาหรับปี การผลิต 2562/2563 ยังคงรอชาระ สหพันธ์โรงงานน้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย (NSCFS) กล่าว
เพิ่มเติมว่าคาแถลงของเลขาธิ การอาหารที่ระบุวา่ ราคาน้ าตาลในประเทศสู งพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการผลิต
นั้นไม่ถูกต้อง โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่ออายุโครงการเงินอุดหนุน ขณะที่นกั วิเคราะห์
กล่าวว่า อินเดียกาลังสู ญเสี ยตลาดการส่ งออกให้กบั ประเทศผูผ้ ลิตอื่น เช่น บราซิล และออสเตรเลีย เนื่องจาก
ความล่าช้าในการประกาศเงินอุดหนุน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานว่า ฤดูการผลิตของจีนในมณฑลยูนนานได้เริ่ มขึ้นแล้ว โดยในปี
2562/2563 ผลผลิตน้ าตาลอยูท่ ี่ 1.95 ล้านตัน เพิม่ ขึ้น 56,000 ล้านตัน จากปี ก่อน และผลผลิตน้ าตาลของ
มองโกเลียในปี นี้คาดว่าจะอยูท่ ี่ 900,000 ตัน เพิ่มขึ้น 725,000 ตัน จากปี 2562/2563 ราคาบีทอยูท่ ี่ 500-520
หยวน/ตัน (77 เหรี ยญสหรัฐฯ/ ตัน) ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตอยูท่ ี่ 5,400 หยวน/ตัน (813 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีการคาดว่าตัวเลขผลผลิตน้ าตาลของจีนในปี การผลิต 2563/2564 จะได้
10.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า 1% และคาดว่าในโควต้าสารอง (เมื่อสิ้ นเดือนกันยายน) มี 8.9 ล้านตัน
เพิม่ ขึ้น 10 % จากปี ก่อน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จีนกาลังวางแผนที่จะยกเลิกการนาเข้าน้ าตาลจากออสเตรเลียในสัปดาห์น้ ี
เนื่องจากความตึงเครี ยดทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มสู งขึ้น South China Morning Post
รายงานว่า รัฐบาลได้บอกให้บริ ษทั ของรัฐหยุดซื้ อน้ าตาลจากออสเตรเลียรวมถึงรายการผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางด้าน
Bloomberg เผยข้อมูลว่า ในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน จีนนาเข้าน้ าตาลจากออสเตรเลียประมาณ 1,000 ตัน
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วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้นกั เก็งกาไรถือตัว๋ ซื้ อเพิ่มขึ้นกว่า 262,000 ล็อต โดยมีการซื้ อสัญญา
เดือนมีนาคม และเก็งกาไรส่ วนต่างของราคา (Spread) ระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม เป็ นจานวนมาก
Archer Consulting กล่าวว่า กองทุนไม่ได้เร่ งรี บที่จะขายเนื่องจากขณะนี้ยงั มีกาไรอยูแ่ ละยังมีเวลาอีกมากกว่าจะ
ถึงวันสิ้ นสุ ดการซื้ อขายของเดือนมีนาคม นักวิเคราะห์ในประเทศจีน แจ้งว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลชะลอการออก
ใบอนุญาตนาเข้าเล็กน้อยระหว่างการเปิ ดหีบในประเทศ ซึ่ งอาจผลักดันราคาน้ าตาลตลาดนิวยอร์ คขึ้นไปที่ 1718 เซนต์/ปอนด์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ าตาลของจีนขึ้นภาษีน้ าเข้าน้ าเชื่ อมเป็ น 50% หลังจากมีการนาเข้า
ในช่วงเดือน มกราคม-กันยายน 2563 ที่ 707,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 167,000 ตัน ของปี 2562 ทั้งปี และมีข่าวว่ามี
การตั้งโรงงานผลิตน้ าเชื่ อมในไทย
ซี่ งฝ่ ายโรงงานน้ าตาลกลัวว่าการนาเข้าน้ าเชื่อมจะส่ งผลกระทบต่อตลาด
น้ าตาลในประเทศ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 Myanmar Sugar and Cane Related Products Association รายงานว่า
รัฐบาลได้กาหนดราคาอ้อยไว้ที่ 40,000 จ๊าดพม่า/ตัน (31 เหรี ยญสหรัฐฯ/ ตัน) สาหรับฤดูการผลิต 2563/2564 ที่
จะเริ่ มในเดือนธันวาคม เนื่องจากโรงงานให้เหตุผลว่าพวกเขาจะไม่สามารถแข่งขันกับการนาเข้าของไทยและ
อินเดียได้หากมีการกาหนดราคาไว้สูงกว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องการ 45,000 จ๊าดพม่า/ตัน (35 เหรี ยญ
สหรัฐฯ/ตัน) เพื่อทากาไร ขณะที่หลายคนเปลี่ยนไปปลูกถัว่ และงาแทน
วิจารณ์และความเห็น
ตลาดน้ าตาลในช่วงที่ผา่ นมาได้รับความไม่แน่นอนจากปั จจัยการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความ
กังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 ที่มีจานวนผูต้ ิดเชื้อเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งได้
ออกมาชัดเจนแล้ว ในช่วงสุ ดสัปดาห์ที่ผา่ นมา ทาให้ตอ้ งมีการจับตาดูความเคลื่อนไหวด้านนโยบายของสหรัฐฯ
ที่จะส่ งผลต่อทัว่ โลกและจะส่ งผลอย่างไรต่อตลาดน้ าตาล ทั้งนี้ในด้านเทคนิคราคาน้ าตาลยังคงดูดีอยู่ และมี
โอกาสขึ้นทา New High อีกรอบ
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฎว่าได้ถือ
ตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 245,373 ล็อต หรื อประมาณ 12.46 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาล
สุ ทธิ (Net Long) จานวน 262,579 ล็อต หรื อประมาณ 13.34 ล้านตัน 262,579 ล็อต หรื อประมาณ 13.34 ล้านตัน
ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (27 ตุลาคม 2563) และเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)
----------------------------ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
9 พฤศจิกายน 2563

