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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (16-20 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 47 ของปี
2563 ราคาน้ าตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดสัปดาห์ และปรับตัวสู งขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนทุก
เดือน โดยในช่วงต้นและกลางสัปดาห์ราคาน้ าตาลปรับตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ
ผลผลิตน้ าตาลทัว่ โลก โดยกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสได้ปรับลดประมาณการผลผลิตบีทในปี 2563 ลงสู่
ระดับต่าสุ ดในรอบ 19 ปี ที่ 27.2 ล้านตัน จาก 30.5 ล้านตัน ที่ประมาณการเมื่อเดือนตุลาคมเนื่องจากภาวะภัย
แล้ง ขณะที่ Maxar รายงานว่า พายุเฮอริ เคนไอโอตา (Iota) อาจทาให้ฝนตกในอเมริ กากลางมากถึง 24-36 นิ้ว
และสร้างความเสี ยหายให้กบั พืชสาหรับผลิตน้ าตาลในนิการากัว ฮอนดูรัส และกัวเตมาลา จากนั้นราคาน้ าตาล
มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยรับแรงกดดันจากการที่นกั เก็งกาไรถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลลดลง ก่อนที่จะปรับตัว
สู งขึ้นในช่วงกลางของสัปดาห์จากความกังวลต่อเนื่ องของพายุเฮอริ เคนไอโอตาที่พดั เข้าสู อเมริ กากลาง ในช่วง
ปลายสัปดาห์ราคาน้ าตาลปรับตัวลดลงอีกครั้งสู่ ระดับต่าสุ ดในรอบ 1 สัปดาห์ (14.87 เซนต์ วันที่ 20
พฤศจิกายน 2563) จากการอ่อนค่าลงของเรี ยลบราซิ ลที่ลดลง 1.29% เมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐฯ สู่ ระดับต่าสุ ด
3 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตน้ าตาลของบราซิ ลส่ งออกน้ าตาลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันแนวโน้มการผลิต
และการส่ งออกน้ าตาลที่เพิ่มขึ้นของอินเดียก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลลบต่อราคาน้ าตาลเช่นกัน โดย Foreign
Agricultural Service (FAS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดการณ์วา่ ผลผลิตน้ าตาลของอินเดียในปี การการผลิต
2563/2564 จะเพิ่มขึ้น 16.8% เป็ น 33.76 ล้านตัน และการส่ งออกน้ าตาลของอินเดียจะเพิ่มขึ้น 3.5% เป็ น 6.0
ล้านตัน
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 14.87-15.66 เซนต์
และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 15.21 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.25 เซนต์ หรื อ 1.67% และราคาน้ าตาลตาม
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 14.05-14.57 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้ง
สุ ดท้ายที่ 14.27 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์ หรื อ 1.42%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
มีนาคม

2564
2564
2564
2564
2565
2565

ราคา
ราคาปิ ดเมื่อวันที่
ราคาต่าสุ ด
สู งสุ ด
20 พฤศจิกายน 2563
15.66
14.87
15.21
14.57
14.05
14.27
13.79
13.37
13.55
13.66
13.25
13.41
13.95
13.54
13.70
12.603==
13.47
13.09
13.21

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2563
14.96
14.07
13.39
13.25
13.54
13.05

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
+0.25
+0.20
+0.16
+0.16
+0.16
+0.16
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กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม

2565
2565
2566
2566
2566
2566

13.14
13.01
13.16
12.82
12.58
12.54

12.78
12.69
12.84
12.50
12.34
12.29

12.88
12.77
12.93
12.61
12.40
12.42

12.73
12.60
12.73
12.40
12.19
12.14

+0.15
+0.17
+0.20
+0.21
+0.21
+0.28

ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สานักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ISO ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์สาหรับ
ผลผลิตน้ าตาลโลกส่ วนขาด (deficit) ในปี 2563/2564 เป็ น 3.5 ล้านตัน เทียบกับ 724,000 ตัน ในการ
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่ องจากผลผลิตน้ าตาลที่ลดลงของประเทศไทย อินเดีย และสหภาพยุโรป ในทาง
กลับกันคาดว่าในปี 2562/2563 จะมีผลผลิตน้ าตาลโลกส่ วนเกิน (surplus) อยูท่ ี่ 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
136,000 ตัน ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากผลผลิตน้ าตาลของบราซิ ลเพิ่มขึ้น
อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 พืชผลทางการเกษตรในอเมริ กากลางมีความเสี่ ยงต่อศัตรู พืชและโรค
เนื่องจากน้ าท่วมที่เกิดจากพายุเฮอริ เคนสองลูกในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน
ตามที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
สุ ขภาพและการการเกษตร (OIRSA) กล่าวว่า ในนิการากัวการเก็บเกี่ยวจะล่าช้าไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากความเสี ยหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการผูผ้ ลิตน้ าตาลแห่งชาติ (CNPA) กล่าว และใน
ฮอนดูรัสกระทรวงเกษตรประเมินว่า 80% ของพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากพายุรวมทั้งไปถึงอ้อย
19,014 แฮคแต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 Zacatepec Emiliano Zapata โรงงานน้ าตาลแห่งหนึ่งในเม็กซิ โก เลื่อน
การเก็บเกี่ยวออกไปเป็ นวันที่ 27 พฤศจิกายนเพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าตาลในอ้อย โรงงานแห่ งนี้หวังว่าจะหี บอ้อยได้
1.07 ล้านตันในปี นี้ ส่ วนในพื้นที่แม่น้ า Rio Hondo การเก็บเกี่ยวจะเริ่ มในวันที่ 14 ธันวาคม โดยคาดว่าจะมี
ผลผลิตอ้อย 1.514 ล้านตัน และโรงงาน Atencingo ใน Puebla มีกาหนดจะเริ่ มเก็บเกี่ยวในสัปดาห์หน้า
อเมริกาใต้
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 บราซิ ลประกาศว่า จะระงับสัมปทานบางส่ วนในการนาเข้าจาก
คอสตาริ กาเพื่อตอบโต้การขึ้นภาษีที่คอสตาริ กาเรี ยกเก็บจากน้ าตาลของบราซิ ล ในเดือนมิถุนายนคอสตาริ กา
ขึ้นภาษีนาเข้าจาก 45% เป็ น 79.27%
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วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 UNICA รายงานว่า โรงงานน้ าตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลขาย
น้ าตาลเพิ่มขึ้น 10% ให้กบั ตลาดในประเทศในช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ทางด้านนักวิเคราะห์ของ StoneX
ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า ไวรัสโคโรนาได้เปลี่ยนรู ปแบบการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าตาลมากขึ้น ขณะที่ Rabobank
กล่าวว่าบราซิ ลอาจมีน้ าตาลน้อยลงสาหรับการส่ งออกในปี หน้า ซึ่ งอาจทาให้การขาดดุลน้ าตาลโลกเพิ่มขึ้น
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั Tereos รายงานว่า บราซิ ลสิ้ นสุ ดการเก็บเกี่ยวเพียง ณ วันที่ 13
พฤศจิกายน 2563 มีออ้ ยเข้าสู่ กระบวนการผลิตจานวน 20.9 ล้านตัน เทียบกับ 19.0 ล้านตันในปี ก่อน สัดส่ วน
อ้อยนาไปผลิตน้ าตาล 63% ผลิตน้ าตาลได้ 1.9 ล้านตัน ซึ่ งเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากปริ มาณน้ าตาล
ทั้งหมด น้ าตาลส่ งออกน่าจะอยูท่ ี่ 1.15 ล้านตัน
ยุโรป
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 Sugar.ru รายงานว่า ราคาน้ าตาลในรัสเซี ยเริ่ มทรงตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของราคาน้ าตาลโลกน่าจะทาให้น้ าตาลรัสเซี ยมีความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้นเมื่อ
เทียบกับการนาเข้าดิบ โดยในช่วง 18 วันแรกของเดือนพฤศจิกายน รัสเซี ยนาเข้าน้ าตาลทรายขาวจากเบลารุ ส
15,600 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 15,300 ตัน สาหรับทั้งเดือนตุลาคม และการส่ งออกลดลงเหลือ 15,600 ตัน เทียบกับ
30,500 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่กระทรวงเกษตร รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลบีทไปแล้ว 33.3 ล้านตัน จากพื้นที่ 916,400 แฮคแต ซึ่ งคิดเป็ น 99.2% ของพื้นที่ท้ งั หมดที่
คาดไว้
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ าตาล Lesaffre ในเมือง Nangis ทางตอนใต้ของปารี สกาลัง
เผชิญกับปริ มาณบีทรู ทที่ลดลง 60% เนื่องจากโรคใบเหลือง ซึ่ งขณะนี้ผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 35 ตัน/แฮคแต และ
การเก็บเกี่ยวอาจจะมีเวลาเพียง 55-60 วันเท่านั้นแทนที่จะเป็ น 100 วัน ยิง่ ไปกว่านั้นพื้นที่ปลูกบีทยังลดลง
เนื่องจากโรงงานได้ลดราคาบีทลงอยูท่ ี่ 24 ยูโร/ตัน (28.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ ตัน) สาหรับปี 2563-2564
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สานักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส ได้ปรับลด
ปริ มาณผลผลิตบีทที่คาดการณ์ไว้ในปี 2563 ลงเหลือ 27.2 ล้านตัน ลดลง 10% จากประมาณการคราวก่อน และ
ในปี นี้ลดลง 28% โดยได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งและโรคใบเหลือง (Yellowing disease)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรของเบรารุ ส รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
2563 เกษตรกรในเบลารุ สเก็บเกี่ยวผลบีทไปแล้ว 3.83 ล้านตัน 78,500 แฮคแต ซึ่งคิดเป็ น 95.9% ของพื้นที่
ทั้งหมดที่คาดไว้
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เอเชีย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ าตาล 13 โรงงาน ในมณฑลกวางสี เริ่ มดาเนินการเปิ ดหี บ
ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่ งลดลง 5 โรงงาน เมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปี ที่แล้ว ถึงแม้วา่ จีนจะผลิตน้ าตาล
ได้ 813,000 ตัน ในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่ งเพิม่ ขึ้น 60% จากปี ก่อน แต่การผลิตในเดือน มกราคม - ตุลาคม จะ
ลดลง 7.1% เหลือ 9.583 ล้านตันก็ตาม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สมาคมโรงงานน้ าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ าตาลจานวน 274 โรงงาน ผลิตน้ าตาลได้ 1.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 127 โรงงาน
ที่ผลิตน้ าตาลได้ 484,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปริ มมาณน้ าเพียงพอทาให้ฤดูการผลิต
เริ่ มต้นตามกาหนด และโรงงานได้ส่งออกน้ าตาล 200,000 ตัน เช่นเดียวกันกับปี ก่อน ในขณะที่รัฐบาลยังไม่
เปิ ดเผยนโยบายสนับสนุนราคาน้ าตาลสาหรับปี 2563/2564
สมาชิกในอุตสาหกรรมน้ าตาลได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า มีเงินอุดหนุนการส่ งออกน้ าตาลเพียง 6 พันล้านรู ปี
(81 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) จาก 59 พันล้านรู ปี (793 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ในปี 2562/2563 ที่ได้จ่ายให้กบั ทาง
โรงงานไปแล้ว ขณะที่เงิน 3 พันล้านรู ปี (40 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) จาก 16.74 พันล้านรู ปี (225 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) สาหรับการเก็บน้ าตาล ที่ครบกาหนดชาระเงินได้มีการชาระไปแล้ว
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สมาคมโรงงานน้ าตาลของปากีสถาน คาดว่าผลผลิตน้ าตาลปี นี้จะ
เพิ่มขึ้น 5-10% จาก 5.2 ล้านตัน ในปี ที่แล้ว ซึ่ งเป็ นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น และทางสมาคมโรงงานฯ
ยังกังวลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลพยายามเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมน้ าตาลมากขึ้นด้วย
โอเชียเนีย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ าตาล Kalamia ในเมืองเบอร์ เดกิน ของรัฐควีนแลนด์
ออสเตรเลีย สิ้ นสุ ดฤดูการผลิตในสัปดาห์น้ ีหลังจาก ได้ผลผลิตน้ าตาล 1.53 ล้านตัน ในขณะที่โรงงานน้ าตาล
Pioneer และ Inkerman มีกาหนดจะสิ้ นสุ ดการหี บอ้อยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม
Canegrowers กล่าวว่า ฝนและปั ญหาทางเครื่ องจักรอาจทาให้เลื่อนการปิ ดหี บออกไปได้
วิจารณ์และความเห็น
ตลาดเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนจากปั จจัยด้านสภาพอากาศในทวีปอเมริ กาและความไม่แน่นอนของ
นโยบายส่ งออกของอินเดีย ด้านปั จจัยภายนอกก็มีข่าวเรื่ องวัคซี นป้ องกันโควิด-19ออกมาอยูเ่ รื่ อยๆ ถึงแม้จะมี
การเคลื่อนไหวขึ้นลงตลอดแต่ภาพรวมของตลาดยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดลองแนวต้านแถว 16.00 เซนต์ โดย
แนวรับสาคัญจะอยูท่ ี่ 14.80 เซนต์
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สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ปรากฎว่าได้ถือ
ตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 257,286 ล็อต หรื อประมาณ 13.07 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาล
สุ ทธิ (Net Long) จานวน 243,634 ล็อต หรื อประมาณ 12.38 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (10 พฤศจิกายน
2563) และเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ดเป็ นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ
17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)
----------------------------

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
23 พฤศจิกายน 2563

