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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่3 – 7 สิงหาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 3 - 7 สิงหาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 32 ของปี

2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ในช่วงแรกราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน 

โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงส่งผลดีกบัราคาเอทานอลโดยอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาล

ในบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาลท่ามกลางความกงัวลวา่ผลผลิตท่ีมาก

ข้ึนในบราซิลและอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลกจะท าใหป้ริมาณน ้าตาลท่ีมีอยูม่ากกวา่ต่อ

ความตอ้งการของตลาด และ StoneX รายงานวา่ เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงทั้งในไทยและยโุรป ส่งผลใหมี้

แนวโนม้การขาดดุลผลผลิตน ้าตาลโลก (deficit) ซ่ึงอาจจะผลกัดนัใหน้ ้าตาลในปี 2563/2564 ขาดดุล -1.3 ลา้น

ตนั  ก่อนท่ีราคาน ้าตาลในช่วงทา้ยจะปรับตวัลดลงเน่ืองจากมีฝนตกต่อเน่ืองในหลายพื้นท่ีซ่ีงเป็นผลดีต่อ

ประเทศไทยและคาดการณ์วา่จะมีฝนตกอีกในปลายสัปดาห์น้ี รวมทั้งจากการปรับตวัลดลงของราคาน ้ามนัดิบ  

และจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 1.71% .เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ   สัปดาห์  ซ่ึง

อาจกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกของผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลเพิ่มข้ึน ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลบวกต่อราคา

น ้าตาลยงัไม่เปล่ียนแปลง  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.39-13.00  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.67 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 0.24%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.99-13.55 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 13.25 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์ หรือ 0.38%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
7 สิงหาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 13.00 12.39 12.67 12.64 +0.03 
มีนาคม 2564 13.55 12.99 13.25 13.20 +0.05 

พฤษภาคม  2564 13.21 12.74 12.95 12.91 +0.04 
กรกฎาคม 2564 12.83 12.49 12.60 12.61 -0.01 
ตุลาคม  2564 12.71 12.35 12.46 12.53 -0.07 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.90 12.48 12.63 12.73 -0.10 
พฤษภาคม  2565 12.54 12.13 12.29 12.42 -0.13 
กรกฎาคม  2565 12.27 11.87 12.03 12.19 -0.16 
ตุลาคม 2565 12.23 11.81 11.96 12.17 -0.21 
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มีนาคม  2566 12.52 12.04 12.21 12.45 -0.24 
พฤษภาคม 2566 12.38 11.91 12.05 12.31 -0.26 
กรกฎาคม 2566 12.15 11.86 11.96 - - 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

เอเชีย 

  วนัท่ี  7 สิงหาคม  256   บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการ
ผลิตปี 256 /2564  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผูซ้ื้อ 
Hi.Pol 

MT. PTS. 
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564 Sucden Asia 12,000.00 220 

รวม/เฉลีย่ 12,000.00 220 
 
  วนัท่ี  7 สิงหาคม  256  นาย Mohamad Abdul Ghari    ประธานกรรมการโรงงานน ้าตาล PT 
Perkebunan Nusantara III ของอินโดนีเซีย กล่าววา่ทางโรงงานมีแผนจะเพิ่มก าลงัการผลิตน ้าตาล  โดยมีแผน
เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจากปัจจุบนั 60,000 แฮคแต  เป็น  00,000 แฮคแต ภายใน 5 ปี  และไดรั้บความร่วมมือ
จากกรมป่าไม ้  ซ่ึงเป็นแผนในการลดการน าเขา้น ้าตาลจากต่างประเทศ  ทั้งน้ี อินโดนีเซียไดน้ าเขา้น ้าตาลทราย
ดิบจ านวน 700,000 ตนั และน ้าตาลทรายขาว 150,000 ตนั  ตั้งแต่เร่ิมตน้ปีน้ีมา  และทางกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
(USDA) รายงานวา่การบริโภคน ้าตาลของประเทศเพิ่มข้ึนกวา่  0% ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
  วนัท่ี 5 สิงหาคม 256   มีรายงานวา่ อินเดียตอ้งการเงินอุดหนุนจ านวนมากส าหรับการส่งออกน ้าตาล
ในปี 2563/2564  เน่ืองจากในการเปิดฤดูกาลใหม่ราคาขั้นต ่าของน ้าตาลในประเทศอาจจะปรับเพิ่มข้ึนเป็น    
รูปี/กิโลกรัม (450 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตนั)   ซ่ึงเพิ่มส่วนต่างระหวา่งราคาภายในและตลาดโลกมากข้ึน หาก
ไม่มีการอุดหนุนการส่งออก อินเดียจะตอ้งรับมือกบัการจดัการสต็อคน ้าตาลท่ีมีจ านวนกวา่ 25 ลา้นตนั  ซ่ึง
เท่ากบัการบริโภค 1 ปี    
 อยา่งไรก็ตามอินเดียยงัไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากไวรัส COVID-19 และการ Lockdown ซ่ึงรัฐบาล
อินเดียตอ้งใชเ้งิน 1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในการอุดหนุนโครงการส่งออก 6-7 ลา้นตนั ในขณะท่ีด าเนินการจดัหา
เงินทุนการจดัเก็บน ้าตาล 4 ลา้นตนัซ่ึงด าเนินมาตั้งแต่ฤดูกาล 2560/2561 
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 ทั้งน้ีรัฐบาลใชค้วามพยายามอยา่งมากในการจดัการกบัทั้งการระบาดของโรคและขอ้พิพาทชายแดน
อินเดีย/จีน ซ่ึงหมายความวา่การหารือเหล่าน้ีจะยงัไม่ไดข้อ้สรุปก่อนท่ีการหีบออ้ยจะเร่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 
แต่หากวา่การอุดหนุนการส่งออกด าเนินต่อไปคาดวา่อินเดียจะส่งออกน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวอยา่ง
นอ้ย 4.5 ลา้นตนัในปี 2563/2564 
อะไรคือความส าเร็จของโครงการส่งออก 
 นอกจากเงินช่วยเหลือจ านวนมากแลว้รัฐบาลอินเดียยงัไดใ้ชม้าตรการใหม่เพื่อให้แน่ใจวา่โครงการ
ส่งออกจะประสบความส าเร็จในปีน้ี โควตา้การส่งออกท่ีไม่ไดใ้ช ้ ท่ีจดัสรรใหก้บัโรงงานจะถูกน ากลบัไปและ
แจกจ่ายใหก้บัโรงงานท่ีสามารถส่งออก ส่งผลใหมี้ความเป็นไปไดม้ากข้ึนในการส่งออก 6 ลา้นตนั 
น า้ตาลจะไปไหน 
 คาดวา่น ้าตาลทรายดิบ 2.3 ลา้นตนัจะถูกส่งไปยงั อิหร่าน อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย 4 อนัดบัแรกของ
จุดหมายปลายทางน ้าตาลทรายขาวของอินเดีย ในปีน้ี ไดแ้ก่ ซูดาน โซมาเลีย อฟักานิสถาน และศรีลงักา ซ่ึงคิด
เป็น 54% ของการส่งออกน ้าตาลทรายขาวของอินเดีย (รวม 2.9 ลา้นตนั) และคาดคิดวา่จุดหมายปลายทางหลกั
ของอินเดียจะไม่มีการเปล่ียนแปลงในฤดูกาลหนา้ 
  
วจิารณ์และความเห็น 
  หลงัจากตลาดมีการปรับตวัข้ึนอยา่งมากจากข่าวลือเร่ืองการน าเขา้น ้าตาลของจีน อยา่งไรก็ตามใน
วนัศุกร์ท่ีผา่นมาไดมี้การปรับตวัลดลง ท าใหค้าดวา่ในสัปดาห์ตลาดจะเคล่ือนไหวในกรอบใหม่  และท าการ
ปรับฐานในช่วงตน้ของสัปดาห์  โดยราคาเดือนมีนาคม 2564 แนวตา้นอยูท่ี่ 1 .50 เซนต ์ 
       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  4 สิงหาคม 256  ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 148,308 ล็อต หรือประมาณ 7.53 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 94,254 ล็อต หรือประมาณ 4.79 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (28 กรกฎาคม 2563) 

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

ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 

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

 
 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

10  สิงหาคม 2563 


