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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (16-20 พฤศจิกายน 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 47 ของปี 

2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ และปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนทุก

เดือน โดยในช่วงตน้และกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบั

ผลผลิตน ้าตาลทัว่โลก  โดยกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสไดป้รับลดประมาณการผลผลิตบีทในปี 2563  ลงสู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 19 ปี ท่ี 27.2 ลา้นตนั จาก 30.5 ลา้นตนั ท่ีประมาณการเม่ือเดือนตุลาคมเน่ืองจากภาวะภยั

แลง้ ขณะท่ี Maxar รายงานวา่ พายเุฮอริเคนไอโอตา (Iota) อาจท าใหฝ้นตกในอเมริกากลางมากถึง 24-36 น้ิว 

และสร้างความเสียหายใหก้บัพืชส าหรับผลิตน ้าตาลในนิการากวั ฮอนดูรัส และกวัเตมาลา จากนั้นราคาน ้าตาล

มีการปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย โดยรับแรงกดดนัจากการท่ีนกัเก็งก าไรถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลลดลง ก่อนท่ีจะปรับตวั

สูงข้ึนในช่วงกลางของสัปดาห์จากความกงัวลต่อเน่ืองของพายเุฮอริเคนไอโอตาท่ีพดัเขา้สูอเมริกากลาง ในช่วง

ปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงอีกคร้ังสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ (14.87 เซนต ์ วนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2563) จากการอ่อนค่าลงของเรียลบราซิลท่ีลดลง 1.29% เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดบัต ่าสุด 

3 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัแนวโนม้การผลิต

และการส่งออกน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้าตาลเช่นกนั โดย Foreign 

Agricultural Service (FAS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปีการการผลิต 

2563/2564 จะเพิ่มข้ึน 16.8% เป็น 33.76 ลา้นตนั และการส่งออกน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึน 3.5% เป็น 6.0 

ลา้นตนั  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.87-15.66  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.21 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.25 เซนต ์หรือ 1.67%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.05-14.57 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 14.27 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.20 เซนต ์ หรือ 1.42%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

20 พฤศจิกายน 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.66 14.87 15.21 14.96 +0.25 

พฤษภาคม 2564 14.57 14.05 14.27 14.07 +0.20 
กรกฎาคม 2564 13.79 13.37 13.55 13.39 +0.16 
ตุลาคม 2564 13.66 

12.603== 

13.25 13.41 13.25 +0.16 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.95 13.54 13.70 13.54 +0.16 
พฤษภาคม 2565 13.47 13.09 13.21 13.05 +0.16 
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กรกฎาคม 2565 13.14 12.78 12.88 12.73 +0.15 
ตุลาคม 2565 13.01 12.69 12.77 12.60 +0.17 
มีนาคม 2566 13.16 12.84 12.93 12.73 +0.20 
พฤษภาคม 2566 12.82 12.50 12.61 12.40 +0.21 
กรกฎาคม 2566 12.58 12.34 12.40 12.19 +0.21 
ตุลาคม 2566 12.54 12.29 12.42 12.14 +0.28 
 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่   ISO  ไดป้รับเพิ่มการคาดการณ์ส าหรับ
ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit)  ในปี 2563/2564 เป็น 3.5 ลา้นตนั เทียบกบั 724,000 ตนั ในการ
คาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของประเทศไทย อินเดีย และสหภาพยโุรป  ในทาง
กลบักนัคาดวา่ในปี 2562/2563 จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) อยูท่ี่ 1.9 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 
136,000 ตนั ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากผลผลิตน ้ าตาลของบราซิลเพิ่มข้ึน 

อเมริกากลางและเหนือ 
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 พืชผลทางการเกษตรในอเมริกากลางมีความเส่ียงต่อศตัรูพืชและโรค

เน่ืองจากน ้าท่วมท่ีเกิดจากพายเุฮอริเคนสองลูกในเวลาไม่ถึงหน่ึงเดือน ตามท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อ
สุขภาพและการการเกษตร (OIRSA) กล่าววา่ ในนิการากวัการเก็บเก่ียวจะล่าชา้ไปอีกหน่ึงสัปดาห์ ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (CNPA) กล่าว และใน
ฮอนดูรัสกระทรวงเกษตรประเมินวา่ 80% ของพื้นท่ีการเกษตรไดรั้บผลกระทบจากพายรุวมทั้งไปถึงออ้ย 
19,014 แฮคแต 
 วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 Zacatepec Emiliano Zapata โรงงานน ้าตาลแห่งหน่ึงในเมก็ซิโก เล่ือน
การเก็บเก่ียวออกไปเป็นวนัท่ี 27 พฤศจิกายนเพื่อเพิ่มปริมาณน ้าตาลในออ้ย โรงงานแห่งน้ีหวงัวา่จะหีบออ้ยได ้
1.07 ลา้นตนัในปีน้ี ส่วนในพื้นท่ีแม่น ้า Rio Hondo การเก็บเก่ียวจะเร่ิมในวนัท่ี 14 ธนัวาคม โดยคาดวา่จะมี
ผลผลิตออ้ย 1.514 ลา้นตนั และโรงงาน Atencingo ใน Puebla มีก าหนดจะเร่ิมเก็บเก่ียวในสัปดาห์หนา้ 

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 บราซิลประกาศวา่ จะระงบัสัมปทานบางส่วนในการน าเขา้จาก

คอสตาริกาเพื่อตอบโตก้ารข้ึนภาษีท่ีคอสตาริกาเรียกเก็บจากน ้าตาลของบราซิล ในเดือนมิถุนายนคอสตาริกา
ข้ึนภาษีน าเขา้จาก 45% เป็น 79.27%  
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วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 UNICA รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลขาย
น ้าตาลเพิ่มข้ึน 10% ใหก้บัตลาดในประเทศในช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ทางดา้นนกัวเิคราะห์ของ StoneX 
ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ ไวรัสโคโรนาไดเ้ปล่ียนรูปแบบการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าตาลมากข้ึน ขณะท่ี Rabobank 
กล่าววา่บราซิลอาจมีน ้าตาลนอ้ยลงส าหรับการส่งออกในปีหนา้ ซ่ึงอาจท าใหก้ารขาดดุลน ้าตาลโลกเพิ่มข้ึน 
 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563  บริษทั Tereos  รายงานวา่ บราซิลส้ินสุดการเก็บเก่ียวเพียง ณ วนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2563 มีออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิตจ านวน 20.9 ลา้นตนั เทียบกบั 19.0 ลา้นตนัในปีก่อน  สัดส่วน

ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 63% ผลิตน ้าตาลได ้1.9 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 19% เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากปริมาณน ้าตาล

ทั้งหมด น ้าตาลส่งออกน่าจะอยูท่ี่ 1.15 ลา้นตนั  

ยุโรป 

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 Sugar.ru รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในรัสเซียเร่ิมทรงตวัเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้
ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของราคาน ้าตาลโลกน่าจะท าใหน้ ้าตาลรัสเซียมีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึนเม่ือ
เทียบกบัการน าเขา้ดิบ โดยในช่วง 18 วนัแรกของเดือนพฤศจิกายน รัสเซียน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากเบลารุส 
15,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 15,300 ตนั ส าหรับทั้งเดือนตุลาคม และการส่งออกลดลงเหลือ 15,600 ตนั เทียบกบั 
30,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั ขณะท่ีกระทรวงเกษตร รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 
เกษตรกรเก็บเก่ียวผลบีทไปแลว้ 33.3 ลา้นตนั จากพื้นท่ี 916,400 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 99.2% ของพื้นท่ีทั้งหมดท่ี
คาดไว ้

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน ้าตาล Lesaffre ในเมือง Nangis ทางตอนใตข้องปารีสก าลงั
เผชิญกบัปริมาณบีทรูทท่ีลดลง 60% เน่ืองจากโรคใบเหลือง ซ่ึงขณะน้ีผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 35 ตนั/แฮคแต และ
การเก็บเก่ียวอาจจะมีเวลาเพียง 55-60 วนัเท่านั้นแทนท่ีจะเป็น 100 วนั ยิง่ไปกวา่นั้นพื้นท่ีปลูกบีทยงัลดลง
เน่ืองจากโรงงานไดล้ดราคาบีทลงอยูท่ี่ 24 ยโูร/ตนั (28.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ ตนั) ส าหรับปี 2563-2564 
 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563  ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส ไดป้รับลด

ปริมาณผลผลิตบีทท่ีคาดการณ์ไวใ้นปี 2563 ลงเหลือ 27.2 ลา้นตนั ลดลง 10% จากประมาณการคราวก่อน และ

ในปีน้ีลดลง 28% โดยไดรั้บผลกระทบจากภาวะภยัแลง้และโรคใบเหลือง (Yellowing disease) 

 วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  กระทรวงเกษตรของเบรารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 

2563 เกษตรกรในเบลารุสเก็บเก่ียวผลบีทไปแลว้ 3.83 ลา้นตนั 78,500 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 95.9% ของพื้นท่ี

ทั้งหมดท่ีคาดไว ้
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เอเชีย 

 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน ้าตาล 13 โรงงาน ในมณฑลกวางสีเร่ิมด าเนินการเปิดหีบ 

ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน ซ่ึงลดลง 5 โรงงาน เม่ือเทียบกบัวนัเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ถึงแมว้า่จีนจะผลิตน ้าตาล

ได ้813,000 ตนั ในเดือนตุลาคม 2563 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 60% จากปีก่อน แต่การผลิตในเดือน มกราคม - ตุลาคม จะ

ลดลง 7.1% เหลือ 9.583 ลา้นตนัก็ตาม 

 วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2563  โรงงานน ้ าตาลจ านวน 274 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.41 ลา้นตนั   เพิ่มข้ึนจาก 127  โรงงาน 
ท่ีผลิตน ้าตาลได ้484,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   เน่ืองจากปริมมาณน ้าเพียงพอท าใหฤ้ดูการผลิต
เร่ิมตน้ตามก าหนด   และโรงงานไดส่้งออกน ้าตาล 200,000 ตนั เช่นเดียวกนักบัปีก่อน ในขณะท่ีรัฐบาลยงัไม่
เปิดเผยนโยบายสนบัสนุนราคาน ้าตาลส าหรับปี 2563/2564 
 สมาชิกในอุตสาหกรรมน ้าตาลไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ มีเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลเพียง 6 พนัลา้นรูปี 
(81 ลา้นเหรียญสหรัฐ) จาก 59 พนัลา้นรูปี (793 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  ในปี 2562/2563 ท่ีไดจ่้ายใหก้บัทาง
โรงงานไปแลว้ ขณะท่ีเงิน 3 พนัลา้นรูปี (40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จาก 16.74 พนัลา้นรูปี (225 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) ส าหรับการเก็บน ้าตาล ท่ีครบก าหนดช าระเงินไดมี้การช าระไปแลว้ 
 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของปากีสถาน คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลปีน้ีจะ
เพิ่มข้ึน 5-10% จาก 5.2 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นผลมาจากพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน และทางสมาคมโรงงานฯ
ยงักงัวลเก่ียวกบัการท่ีรัฐบาลพยายามเขา้มาควบคุมอุตสาหกรรมน ้าตาลมากข้ึนดว้ย 

โอเชียเนีย 
 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน ้าตาล Kalamia ในเมืองเบอร์เดกิน ของรัฐควนีแลนด ์
ออสเตรเลีย ส้ินสุดฤดูการผลิตในสัปดาห์น้ีหลงัจาก ไดผ้ลผลิตน ้าตาล 1.53 ลา้นตนั ในขณะท่ีโรงงานน ้าตาล 
Pioneer และ Inkerman มีก าหนดจะส้ินสุดการหีบออ้ยในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 อยา่งไรก็ตาม 
Canegrowers กล่าววา่ ฝนและปัญหาทางเคร่ืองจกัรอาจท าใหเ้ล่ือนการปิดหีบออกไปได ้

วจิารณ์และความเห็น  
 ตลาดเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศในทวปีอเมริกาและความไม่แน่นอนของ

นโยบายส่งออกของอินเดีย ดา้นปัจจยัภายนอกก็มีข่าวเร่ืองวคัซีนป้องกนัโควิด-19ออกมาอยูเ่ร่ือยๆ ถึงแมจ้ะมี

การเคล่ือนไหวข้ึนลงตลอดแต่ภาพรวมของตลาดยงัมีโอกาสท่ีจะข้ึนไปทดลองแนวตา้นแถว 16.00 เซนต ์ โดย

แนวรับส าคญัจะอยูท่ี่ 14.80 เซนต ์
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 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 257,286 ล็อต หรือประมาณ 13.07 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 243,634 ล็อต หรือประมาณ 12.38 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (10 พฤศจิกายน 

2563) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 

17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)   

 

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

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

23 พฤศจิกายน 2563 

 


