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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 13 - 17  กรกฎาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (13 - 17 กรกฎาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 29 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ (14 

กรกฎาคม 2563.) หลงัจาก Unica  รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง - ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนมิถุนายนเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผา่นมาเพิ่มข้ึน 23.3% เป็น 2.728 ลา้นตนั โดยน าออ้ยไปผลิตน ้าตาลส าหรับปี 

2563/2564 เพิ่มข้ึนเป็น  47.42%  จาก 37.06% ในปี 2562/2563   และมีการส่งออกเอทานอลเพิ่มข้ึน 44% เป็น 

267 พนัลา้นลิตร  นอกจากน้ีเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ไดก้ระตุน้การ

ส่งออกน ้าตาลโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  ขณะท่ีราคาน ้าตาลยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากความตอ้งการน ้าตาล

ท่ีลดลง   โดยบริษทัท่ีปรึกษา Datagro รายงานวา่  การบริโภคน ้าตาลโลกลดลงประมาณ 5 ลา้นตนั  ในระหวา่ง

เดือนมีนาคม 2563 และกุมภาพนัธ์ 2564  โดยไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และราคา

น ้ามนัดิบท่ีลดลง ซ่ึงเป็นปัจจยักดดนัราคาเอทานอล  และอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิต

น ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล และดา้น StoneX มีการเปิดเผยปริมาณเอทานอลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลมีสตอ็คอยู ่ 5.9 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึน 47.5% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงท าใหผู้ผ้ลิตน ้าตาล

บราซิลส่งออกน ้าตาลมากข้ึน  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.27-11.97

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.73 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 0.26%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.00-12.64 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.43 

เซนต ์ลดลง 0.05 เซนต ์ หรือ 0.40%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

17 กรกฎาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 11.97 11.27 11.73 11.76 -0.03 
มีนาคม 2564 12.64 12.00 12.43 12.48 -0.05 

พฤษภาคม  2564 12.38 11.80 12.21 12.25 -0.04 
กรกฎาคม 2564 12.13 11.60 11.99 12.01 -0.02 
ตุลาคม  2564 12.10 11.63 11.98 11.97 +0.01 
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มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.41 11.97 12.27 12.26 +0.01 
พฤษภาคม  2565 12.18 11.78 12.01 12.00 +0.01 
กรกฎาคม  2565 12.01 11.68 11.83 11.81 +0.02 
ตุลาคม 2565 12.04 11.75 11.88 11.83 +0.05 
มีนาคม  2566 12.34 12.12 12.21 12.13 +0.08 
พฤษภาคม 2566 12.11 12.11 12.09 12.02 +0.07 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

  วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563  ทางรัฐบาลอินเดียไดเ้ห็นชอบการเพิ่มราคาน ้าตาลขั้นต ่าสุดท่ี

สามารถขายไดอี้ก 2,000 รูปี เป็น 33,000 รูปี /ตนั ทั้งน้ี ขั้นตอนสุดทา้ยก่อนสามารถบงัคบัใชไ้ดคื้อการรอ

รัฐมนตรีอาหารและการเกษตรลงนาม  โดยคาดวา่จะส่งผลใหผ้ลประกอบการของโรงงานน ้าตาลอินเดียดีข้ึน  

  

วจิารณ์และความเห็น 
             ราคาน ้าตาลยงัคงไดรั้บปัจจยักดดนัอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นตวัเลขผลผลิตของบราซิล อินเดีย 

และหวาดกลวัของการระบาดรอบท่ี 2 ของโรค COVID-19 ท าใหค้าดวา่ราคาจะยงัคงเคล่ือนไหวช่วงแคบ ๆ 

จนกวา่จะมีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเพิ่มเติม  ให้ราคาหลุดจากกรอบท่ีเคล่ือนไหวน้ี 

       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  14 กรกฎาคม 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 71,627 ล็อต หรือประมาณ 3.64 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 82,059 ล็อต หรือประมาณ 4.17 ลา้นตนัในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (7 กรกฎาคม 2563) 

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

ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 

 

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 20 กรกฎาคม 2563 


