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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 5 – 9  ตุลาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 5 - 9 ตุลาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 41 ของปี 

2563 ราคาน ้ าตาลทรายดิบได้มีการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนตลอดทั้งสัปดาห์ ใกลเ้คียงระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน 

โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์ ราคาน ้ ามนัดิบมีการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนกว่า 6 % สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ 

ส่งผลดีต่อราคาเอทานอลอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่ผลิตน ้าตาล ซ่ึง

จะท าให้อุปทานน ้ าตาลลดลง ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิล/ดอลลาร์สหรัฐฯก็แข็งค่าข้ึน 0.45% สู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้การส่งออกน ้ าตาลของบราซิลลดลง จากนั้นราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนอย่าง

รวดเร็ว เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้ าตาลของบราซิลในอนาคต Archer Consulting กล่าวว่าสภาพ

อากาศท่ีแห้งแล้งท าให้เกิดไฟไหม้ในพื้นท่ีปลูกอ้อยของบราซิลท าให้การผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 

2563/2564 ลดลง 2.8 ลา้นตนั นอกจากน้ี Maxar ยงักล่าวดว้ยวา่ พื้นท่ีปลูกออ้ยในบราซิลไดรั้บฝนเพียง 5-25% 

ของปริมาณฝนปกติในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา และปรากฏการณ์ La Nina อาจท าให้บราซิลแห้งแล้งมากซ่ึง

ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยของบราซิลลดลง   ส่วนปัจจัยพื้นฐานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลบวกต่อราคาน ้ าตาลยงัไม่

เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.49-14.31  

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.23 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.68 เซนต ์ หรือ 5.02%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.22-13.80 เซนต ์ และปิด

ตลาดท่ี 13.73 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.46 เซนต ์ หรือ 3.47%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9  ตุลาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
2  ตุลาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 14.31 13.49 14.23 13.55 +0.68 
พฤษภาคม  2564 13.80 13.22 13.73 13.27 +0.46 
กรกฎาคม 2564 13.39 12.91 13.33 12.96 +0.37 
ตุลาคม  2564 13.25 12.79 13.19 12.84 +0.35 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.44 13.00 13.39 13.05 +0.34 
พฤษภาคม  2565 12.94 12.48 12.88 12.53 +0.35 
กรกฎาคม  2565 12.60 12.09 12.51 12.13 +0.38 
ตุลาคม 2565 14.42 11.94 12.32 11.97 +0.35 
มีนาคม  2566 12.62 12.18 12.53 12.21 +0.32 
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พฤษภาคม 2566 12.44 12.10 12.36 12.11 +0.25 
กรกฎาคม 2566 12.35 12.07 12.21 12.06 +0.15 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลาง-ใต้ 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 StoneX ไดป้รับเพิ่มการคาดการณ์การบริโภคน ้าตาลโลกในปี 2563/2564 

เพิ่มข้ึน 900,000 ตนั เป็น 186 ลา้นตนั  เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาลดลง ท าใหก้ารประมาณ

การณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ลดลงเป็น 2.2 ลา้นตนั จาก 2.6 ลา้นนตนั ในปี 2562/2563  

ขณะเดียวกนั  Itau BBA ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่การเติบโตของอุปสงคจ์ะสนบัสนุนการซ้ือขายน ้าตาลใน

ตลาดล่วงหนา้  แมว้า่การอุดหนุนการส่งออกของอินเดียจะสอดคลอ้งกบัปีท่ีแลว้ไวท่ี้ประมาณ 14 เซนต/์

ปอนด ์และเอทานอลจะก าหนดราคาไวท่ี้ประมาณ 11 เซนต/์ปอนด์  

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 บราซิล: มีรายงานวา่ในเดือนกนัยายน 2563 บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 

3.62 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 13.2% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึน 111.8% เม่ือเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน  รวมในช่วงเดือนมกราคม-กนัยายน บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 21.22 ลา้นตนั มากกวา่ 68.2% 

จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เอทานอลจ านวน 294.41 ลา้นลิตร ลดลง 10.2%  แต่มากกวา่ 35.7% จาก

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วงเดือนมกราคม-กนัยายน บราซิลส่งออกเอทานอลจ านวน 1.73 

พนัลา้นลิตร นบัวา่เป็นระดบัสูงสุดตั้งแต่ปี 2556  และเพิ่มข้ึน 25.7% จากปีก่อน 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 บราซิล: Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม  2563  ดงัน้ี 

                                                                                                               

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนกันยายน ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 40.224 35.205 +14.26 499.771 474.603 +5.30 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.868 1.797 +59.57       31.950 21.849 +46.23 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.162 2.236 -3.30 23.446 25.340 -7.47 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 161.35 157.30 +2.58 142.87 136.81 +4.42 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.37 34.06 +36.14  46.96 35.31 +32.99 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

53.63 66.94 -19.88 53.04 64.69 -18.01 
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วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 สหรัฐฯ: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา่ในปี 2562/2563  

เมก็ซิโกส่งออกน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ จ านวน 1.29 ลา้นตนั  ต ่ากวา่โควตา 27% และต ่ากวา่ปีท่ีแลว้ 44% 
เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลภายในประเทศขาดแคลน 
 วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 บราซิล: S&P Global Platts คาดวา่ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนกนัยายน 2563 ทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้ 2.884 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้ 2.046 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 

61% และลดลง 5% ตามล าดบั  นกัวเิคราะห์ของ Platts ตั้งขอ้สังเกตวา่ ATR ในช่วงเวลาดงักล่าวอาจสูงเป็น

ประวติัการณ์ ในขณะเดียวกนัสถาบนัอุตุนิยมวทิยาแห่งชาติ (Inmet) เตือนวา่หลายรัฐรวมถึง Sao Paulo, 

Goias และ Mato Grosso do Sul จะตอ้งเผชิญกบัคล่ืนความร้อนซ่ึงอาจจะมีอุณหภูมิสูงเป็นประวติัการณ์  

 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 สหรัฐฯ: เกษตรกรในรัฐไอดาโฮของสหรัฐอเมริกา กล่าววา่การปลูกบ้ีทควร

จะมีปริมาณน ้าตาลและผลผลิตสูงกวา่ค่าเฉล่ีย ในขณะท่ีราคาบ้ีทท่ีดีช่วยชดเชยราคาพืชผลอ่ืนๆท่ีลดลง 

สมาคมผูป้ลูกบ้ีทของไอดาโฮคาดการณ์การเพาะปลูกบ้ีทใหส้อดคลอ้งกบัปีท่ีแลว้ ในท านองเดียวกนั

เกษตรกรท่ีจดัหาบ้ีทใหก้บั Sidney Sugars กล่าววา่ หวับ้ีทใหป้ริมาณน ้าตาลท่ีดีมากถึง 17-20% อยา่งไรก็ตาม

อุณหภูมิท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย  จะส่งผลกระทบต่อตารางการเก็บเก่ียวเน่ืองจากอาจท าใหผ้ลบีทเสียหาย ใน

ขณะเดียวกนัศูนยว์จิยัการเกษตรตะวนัออกของมหาวทิยาลยัมอนทาน่าสเตทยงัคงท าการทดลองปรับปรุง

พนัธ์ุบ้ีท 

 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 เม็กซิโก: มีรายงานวา่เมก็ซิโกเร่ิมการเก็บเก่ียวในฤดูการผลิตปี 2563/2564 

ในเดือนตุลาคมและคาดวา่ผลผลิตจะฟ้ืนตวัเป็น 5.8-6.0 ลา้นตนั เทียบกบั 5.25 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 

2562/2563 ซ่ึงเป็นปีท่ีแหง้แลง้ Pantaleon ไดซ้ื้อโรงงานแห่งท่ีสองในประเทศซ่ึงสามารถยนืยนัความคิดท่ีวา่

วสิาหกิจต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศมากข้ึน  

 

ยุโรป 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 รัสเซีย: มีรายงานวา่ในช่วง 8 วนัแรกของเดือนตุลาคมรัสเซียส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวโดยทางรถไฟจ านวน 8,900 ตนั   เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของราคาน ้าตาลตลาดโลก  โดยส่งออกไปยงั

คาซคัสถาน ขณะเดียวกนับริษทั Sugar.ru ของรัสเซียคาดการณ์วา่ในปีน้ีรัสเซียจะผลิตน ้าตาลได ้5.2 ลา้นตนั  

รวมถึงกากน ้าตาลดว้ย   โดยเพียง ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม เกษตรกรเก็บเก่ียวบีทได ้ 18.9 ลา้นตนั  จากพื้นท่ี

เพาะปลูก 526,300 แฮคแต หรือ 56.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดท่ีกระทรวงเกษตรคาดการณ์ไว ้

 

เอเชียแปซิฟิก 
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 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563  จีน: ศุลกากรจีนมีรายงานวา่ ในเดือนสิงหาคมจีนน าเขา้น ้าเช่ือม 63,800 

ลา้นตนั (sugar syrup) ลดลงอยา่งรวดเร็วจากการน าเขา้ 126,000 ลา้นตนั ในเดือนเมษายน และน าเขา้ 123,400 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมจีนน ้าเขา้น ้าเช่ือมในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคมมากกวา่

ประมาณ 3 เท่าของปี 2562 ท่ี 605,400 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ออสเตรเลีย: บริษทัท่ีปรึกษา WKS รายงานวา่ ออสเตรเลียมีออ้ยเขา้หีบแลว้ 

20.6 ลา้นตนั คิดเป็น 66.5% จาก 30.9 ลา้นตนัของออ้ยทั้งหมดท่ีคาดการณ์ไว ้โดยปีท่ีแลว้ในช่วงน้ีมีออ้ยเขา้

หีบท่ี 20.2 ลา้นตนั ทั้งน้ีในช่วงปิดหีบปริมาณออ้ยอาจจะเปล่ียนแปลงจากท่ีคาดไวเ้น่ืองจาก ปรากฏการณ์ La 

Nina 

 วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 อินเดีย: มีรายงานวา่ สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ขอใหรั้ฐบาล
เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการส่งออกน ้าตาลในปี 2563/2564 อยา่งรีบด่วน เน่ืองจากโรงงานไม่
สามารถเซ็นตส์ัญญาไดแ้ละไม่แน่ใจวา่ควรผลิตน ้าตาลทรายดิบหรือไม่ กระทรวงอาหารไดเ้สนอเงินช่วยเหลือ
เช่นเดียวกบัปีท่ีแลว้ แต่ขอ้เสนอดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของกระทรวงการคลงัเน่ืองจากขอ้กงัวล
ดา้นงบประมาณแหล่งข่าวกล่าว จนถึงขณะน้ีมีการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับปี 2563/2564 เพียง 10%  เท่านั้น 
ขณะเดียวกนัผูค้า้รายหน่ึงกล่าววา่ราคาขายส่งจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่รัฐบาลจะประกาศแผนรองรับ 
 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 อินเดีย: อินเดียไดรั้บปริมาณน ้าฝน 957.6 มม. ในช่วงฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียง

ใตใ้นเดือนมิถุนายน-กนัยายน ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียระยะยาว 9% ตามขอ้มูลของ IMD รัฐ Maharashtra  ไดรั้บฝน

มากกวา่ปกติ 16% แมว้า่ปริมาณน ้าฝนในช่วงเดียวกนัของปีก่อนจะสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 32%  แต่ในทางตรงกนั

ขา้มบางส่วนของอินเดียตอนเหนือ เช่น รัฐอุตตรประเทศไดรั้บฝนนอ้ยกวา่ปกติ  

 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563  อินเดีย: สมาพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย กล่าววา่ 

รัฐบาลเป็นหน้ีโรงงาน จำ านวน 97 พนัลา้นรูปี (1.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ในการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับ 

การส่งออกและการเก็บน ้าตาลสำ ารอง การประมาณการอีกฉบบัหน่ึงกล่าววา่รัฐบาลเป็นหน้ี 56,000 ลา้นรูปี 

(764 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับเงินอุดหนุนการส่งออก และ 25 พนัลา้นรูปี (341 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

สำ าหรับการเก็บน ้าตาลส ารองและดอกเบ้ีย   

วนัท่ี  5 ตุลาคม 2563  อินเดีย: โรงงานในรัฐรัฐอุตตรประเทศเป็นหน้ีค่าออ้ย ปี 2562/2563 อยู ่84 
พนัลา้นรูปี (1.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ท่ี  49 พนัลา้นรูปี (668 
ลา้นเหรียญ สหรัฐฯ) อยา่งไรก็ตามรัฐบาลกลางและรัฐอุตตรประเทศ เป็นหน้ีโรงงานประมาณ 39 พนัลา้นรูปี 
(532 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ส าหรับเงินอุดหนุนและการขายร่วมกนั โดยไม่ค่านึงถึงพื้นท่ีปลูกออ้ยใน               
เขตซาฮารานปอท่ีเพิ่มข้ึน 6,000 แฮคแต ในฤดูการผลิตน้ีซ่ึงน่าจะผลิตออ้ยไดเ้พิ่มอีก 3 ลา้นตนั ส่วนทอ้งถ่ิน
รายงานวา่ กรมออ้ยก าลงัเร่งใหโ้รงงานเร่ิมมตน้หีบออ้ยให้ตรงเวลาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ออ้ยจะเขา้หีบทั้งหมด    
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วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563  ฟิลิปปินส์: USDA รายงานวา่ ฟิลิปปินส์ควรจะผลิตน ้าตาลทรายดิบได ้2.2 
ลา้นตนัในปี 2563/2564 เพิ่มข้ึน 2.3% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และปรากฏการณ์ La Nina ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตออ้ยตามการประมาณการของ USDA คลา้ยกบัประมาณการของ Sugar Regulatory Administration 
ท่ี 2.19 ลา้นตนั ความตอ้งการน ้าตาลภายในประเทศอยูท่ี่ประมาณ 2.3 ลา้นตนั ในขณะท่ีการน าเขา้จะลดลง 
38% เหลือ 200,000 ลา้นตนั 
 
วจิารณ์และความเห็น  
 กองทุนและนกัเก็งก าไรยงัคงมีการเขา้มาถือตัว๋ซ้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหร้าคาน ้าตาลสูงข้ึน

เช่นกนั ทางดา้นปัจจยัท่ีส่งผลบวกหลกั เช่น ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯท่ีอ่อนค่าลง ความแหง้แลง้ของภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล ความล่าชา้ในการประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออกของอินเดีย จากราคาท่ีข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง

อาจส่งผลใหมี้การปรับฐานบา้ง และอาจจะมีการข้ึนไปท าการทดสอบแนวตา้นในช่วง 14.50 – 14.60 เซนต ์ใน

สัปดาห์น้ี  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  6 ตุลาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 219,813 ล็อต หรือประมาณ 11.17 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) 200,904 ลอ็ต หรือประมาณ 10.21 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (29 กนัยายน 2563) และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้น

ตนั (27 กนัยายน 2559)   

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

12 ตุลาคม 2563 
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