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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 20 - 24  กรกฎาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (20 - 24 กรกฎาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 30 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัอุป

สงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาล โดยบริษทัท่ีปรึกษา Datagro คาดวา่การบริโภคน ้าตาลโลกจะลดลง

ประมาณ 5 ลา้นตนั ในระหวา่งเดือนมีนาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 โดยไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ

โรค     COVID-19  และ Czarnikow Group คาดการณ์วา่การปิดร้านอาหาร สนามกีฬา และโรงภาพยนตร์ทัว่

โลกเน่ืองจากการระบาดของโรค COVID-19 จะท าใหค้วามตอ้งการน ้าตาลทัว่โลกลดลงในปีน้ีซ่ึงเป็นคร้ังแรก

ในรอบ 4 ทศวรรษ อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลไดป้รับตวัข้ึนมาบา้งหลงัจากท่ีราคาน ้ามนัดิบปรับตวัข้ึน  และ

เงินเรียลของบราซิลปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ  และในช่วงสุดทา้ยตลาดน ้าตาลทรายดิบ

นิวยอร์คปิดตลาดดว้ยราคาท่ีลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยไดรั้บแรงกดดดนัจากผลผลิตน ้าตาล

ของบราซิลเพิ่มข้ึน  และความตอ้งการเอทานอลลดลง   โดย Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคมเพิ่มข้ึน  55.6%  เป็น 3.022 ลา้นตนั  สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิต

น ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 47.94%  จาก 35.99% ในปี 2562/2563   และการจ าหน่ายเอทานอลทั้งหมดลดลง 19%  

เหลือ 741.4 พนัลา้นลิตร  ซ่ึงเป็นแรงกดดนัใหมี้การผลิตเอทานอลนอ้ยลงและผลิตน ้าตาลมากข้ึน  และปัจจยั

ลบต่อราคาน ้าตาลอีกประการคือ  Rabobank คาดวา่ในปี 2562/2563 ความตอ้งการน ้ าตาลโลกจะลดลง 1.3% 

จาก 1.0%  ท่ีคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน  โดยอา้งอุปสงคท่ี์ลดลงจากบริษทัท่ีผลิตโซดาและช็อคโกแลต   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.48-11.94

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.49 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.24 เซนต ์หรือ 2.05%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.16-12.62 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.18 

เซนต ์ลดลง 0.25 เซนต ์ หรือ 2.01%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

24 กรกฎาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

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

ตุลาคม 2563 11.94 11.48 11.49 11.73 -0.24 
มีนาคม 2564 12.62 12.16 12.18 12.43 -0.25 

พฤษภาคม  2564 12.39 12.03 12.05 12.21 -0.16 
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กรกฎาคม 2564 12.18 11.84 11.90 11.99 -0.09 
ตุลาคม  2564 12.20 11.83 11.94 11.98 -0.04 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.46 12.12 12.25 12.27 -0.02 
พฤษภาคม  2565 12.20 11.88 12.04 12.01 +0.03 
กรกฎาคม  2565 12.01 11.71 11.90 11.83 +0.07 
ตุลาคม 2565 12.03 11.75 11.96 11.88 +0.08 
มีนาคม  2566 12.34 12.06 12.30 12.21 +0.09 
พฤษภาคม 2566 12.23 11.99 12.21 12.09 +0.12 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5  ตามสัญญาเดือนสิงหาคม 2563  ส้ินสุดระยะเวลาในการ

ซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 8,650 ล็อต 

(432,500 เมตริกตนั  )  ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั Wilmar เป็นน ้าตาลจากอินเดีย 8,150 ลอ็ต (407,500 เมตริกตนั)  

และบริษทั Tereos เป็นน ้าตาลจากบราซิล 500 ล็อต (25,000 เมตริกตนั)   ส่วนผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั E D & F 

Man จ านวน  3,226 ล็อต , Alvean 500 ล็อต ,LDC   577 ล็อต  และ SUCDEN 4,347 ล็อต 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่  อียปิตต์ั้งเป้าหมายวา่จะน าเขา้น ้าตาลในปี 

2563/2564 จ านวน 600,000-700,000 ตนั  โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรายงานวา่ สตอ็คน ้าตาลในเดือน

พฤษภาคม มีจ านวน 2 ลา้นตนั  และเพียงพอส าหรับการบริโภคมากกวา่ 5 เดือน  เม่ือเดือนก่อนรัฐบาลได้

ระงบัการน าเขา้น ้าตาลจนถึงตน้เดือนกนัยายน ปริมาณการบริโภคน ้าตาลของอียปิตอ์ยูท่ี่ 3.2 ลา้นตนั/ปี ขณะท่ี

ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 2.4 ลา้นตนั  

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 กรกฎาคม  2563  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 46.546 41.002 +13.52 275.951

96 

259.056

49 

+6.52 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.022 1.942 +55.60          16.315 10.882 +49.94 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.126 2.177 -2.31 12.127 12.886 -5.88 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 142.14 138.14 +2.89 132.91 126.35 +5.20 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.94 35.99 +33.20 

-32.5 
 

46.69 34.89 +33.82 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

52.06 64.01 -18.67 53.31 65.11 -18.12 
 

 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 Czarnikow  ประมาณการณ์ผลผลิตออ้ยและน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลในปี 2563/2564 ดงัน้ี 

 

รายการ 
ปี 2563/2564 

ประมาณการณ์ 
ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 587.4 590.4 573.1 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 36.8 26.7 26.5 

ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 25.2 31.6 30.2 

ATR (กก./ตนัออ้ย) 138.7 138.6 137.9 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 47.4 34.3 35.2 

 

 เอเชีย 

  วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินเดีย รายงานวา่ จากสภาพอากาศท่ีมีฝน

ตกลงมาอยา่งต่อเน่ืองไดช่้วยใหเ้กษตรกรอินเดียเร่งลงมือเพาะปลูกออ้ย โดยถึงขณะน้ีไดเ้พาะปลูกไปแลว้ 5.1 

ลา้นแฮคแต มากกวา่ปีท่ีแลว้ท่ี 5 ลา้นแฮคแต 
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วจิารณ์และความเห็น 
 
 ไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมามีข่าวอยา่งไม่เป็นทางการวา่จีนจะน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนกวา่ท่ีคาด  ประกอบกบั

เงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน  แต่ราคาน ้ามนัดิบมีการปรับตวัลดลง ท าให้ภาพรวมของตลาดน ้าตาล ราคามี

การปรับข้ึนในช่วงสั้น ๆ  และคาดวา่จะมีโอกาสไปทดสอบแนวตา้นท่ี 12.27 และ 12.40 เซนต ์ ตามล าดบั  

อยา่งไรก็ตามโดยภาพรวมตลาดน ้าตาลก็ยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากภาวะการผลิตท่ีมากกวา่การบริโภค (Sugar 

surplus)  อยูจ่  านวนมากในฤดูการผลิตปี 2563/2564 

       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  21 กรกฎาคม 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 81,322 ล็อต หรือประมาณ 4.13 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน จ านวน 71,627 ล็อต หรือประมาณ 3.64 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (14 

กรกฎาคม 2563) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต 

หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 

 

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

 

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 29 กรกฎาคม 2563 


