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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 24 - 28  สิงหาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 24 – 28  สิงหาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 35 ของปี 2563 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ซ่ึงยงัเป็นผลมาจากการคาดการณ์

วา่ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลจะเพิ่มข้ึน ก่อนท่ีจะปรับเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอ้ยโดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ี

ปรับตวัเพิ่มข้ึน รวททั้งการแขง็ค่าข้ึนของเงินเรียล/เหรียญสหรัฐ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง จากการถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาล

สุทธิจ านวนมากจากกองทุนนกัเก็งก าไร โดย Commitment of Traders (COT) รายงานวา่ เม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมา (21 

สิงหาคม 2563) กลุ่มกองทุนไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิประจ าสัปดาห์ส้ินสุด ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 เพิ่มข้ึน 27,777 

ล็อต  สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ี 179,251 ล็อต  และจาก Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดู

การผลิตปี 2563/2564 ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคมเพิ่มข้ึน  51%  เป็น 3.217 ลา้นตนั สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิต

น ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 47.66% จาก 35.88% ในปี 2562/2563  และจากความตอ้งการเอทานอลของบราซิลลดลง ซ่ึงอาจ

กระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัมาผลิตน ้าตาลแทนการผลิตเอทานอล หลงัจากยอดขายเอทานอลของบราซิล

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคมลดลง 18% ต่อปี เหลือ 1.2 พนัลา้นลิตร  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.50-12.97  เซนต ์ และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.60 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต ์ หรือ 1.79%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.15-13.54 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 13.22 เซนต ์ ลดลง 0.17 เซนต ์ 

หรือ 1.27%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

28 สิงหาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

21 สิงหาคม  2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 12.97 12.50 12.60 12.83 -0.23 
มีนาคม 2564 13.54 13.15 13.22 13.39 -0.17 

พฤษภาคม  2564 13.23 12.92 12.98 13.09 -0.11 
กรกฎาคม 2564 12.94 12.64 12.70 12.72 -0.02 
ตุลาคม  2564 12.85 12.50 12.62 12.56 +0.06 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.01 12.65 12.85 12.70 +0.15 
พฤษภาคม  2565 12.47 12.19 12.36 12.23 +0.13 
กรกฎาคม  2565 12.07 11.85 12.01 11.87 +0.14 
ตุลาคม 2565 11.97 11.75 11.91 11.78 +0.13 
มีนาคม  2566 12.22 12.00 12.17 12.02 +0.15 
พฤษภาคม 2566 12.10 11.92 12.08 11.91 +0.17 
กรกฎาคม 2566 12.00 11.85 12.01 11.83 +0.18 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 26 สิงหาคม 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ฤดู
การผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 สิงหาคม  2563  ดงัน้ี 

 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 46.402 42.861 +8.26 372.998 351.821 +6.02 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.217 2.130 +51.04         22.953 15.492 +48.16 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.274 2.415 -5.84 16.808 17.965 -6.44 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 152.64 146.13 +4.46 137.41 130.87 +5.00 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 47.66 35.68 +33.58 

-32. 
 

47.00 35.31 +33.11 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

52.34 64.32 -18.63 53.00 64.69 -18.07 
 

โอเชียเนีย 

  วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2563  ออสเตรเลียหีบออ้ยได ้11.65 ลา้นตนั  

คิดเป็น 36% จากทั้งหมด  และคาดวา่ทั้งประเทศจะผลิตน ้าตาลได ้4.4 ลา้นตนั  เทียบกบั 4.3 ลา้นตนั ในปีก่อน 

เอเชีย 

  วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีรายงานวา่ ในปี 2563/2564  จีนจ าเป็นตอ้งน าเขา้น ้าตาลจ านวนมาก เน่ืองจาก จีนจะ

ผลิตน ้าตาลได ้ 4.7 ลา้นตนั  โดยมีนโยบายใหม่ท่ีจะอนุญาตใหมี้การน าเขา้น ้าตาลถูกกฎหมายมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดการ

ลกัลอบน าเขา้ของจีน เพื่อสร้างสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน ทั้งน้ีคาดวา่จีนจะผลิตน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึน 220,000 ตนั

ในปี 2563/2564 ซ่ึงท าใหป้ริมาณการผลิตรวมเป็น 10.62 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของน ้าตาลเพียงเล็กนอ้ยน้ีอาจ

ท าใหจี้นขาดดุลน ้าตาลภายในประเทศ 4.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 600,000 ตนัเม่ือเทียบเป็นรายปี จีนจึงตอ้งน าเขา้น ้าตาลราว 4-

5 ลา้นตนั เพื่อลดการขาดดุลน ้าตาลในประเทศ 
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การน าเข้าน า้ตาลของจีนพุ่งสูงขึน้เพ่ือทดแทนน า้ตาลส่วนทีข่าดหายไป 
 น ้าตาลท่ีน าเขา้ส่วนใหญ่จะมาจากบราซิล การส่งออกของบราซิลไปยงัจีนสามารถแตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ในไตรมาส 3 ของปีน้ี เน่ืองจากนโยบายผอ่นคลายการน าเขา้ของจีน ซ่ึงหมายความวา่ความตอ้งการน ้ าตาล
ทรายดิบอาจสูงถึง 4.5 ลา้นตนั ซ่ึงขณะน้ีบราซิลไดส่้งออกน ้าตาลไปยงัจีน 2.8 ลา้นตนัแลว้ ตน้ทุนการน าเขา้นอกโควตา 
(OOQ) ปัจจุบนัอยูท่ี่ 4,500 เหริน หมิน ป้ี/เมตริกตนั ซ่ึงต ่ากวา่ราคาน ้าตาลในประเทศ 900 หยวน (130 เหรียญสหรัฐ)  
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การน าเข้าน า้ตาลทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลกระทบต่อการลกัลอบน าเข้า 
 อตัราก าไรจากการลกัลอบน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากไทยไปจีนลดลง 67% นบัตั้งแต่จุดสูงสุดท่ี 310 ดอลลาร์
สหรัฐฯ /ตนั ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และขณะน้ีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายในปริมาณมากจะ
ส่งผลกระทบต่อการลกัลอบน าเขา้น ้าตาลของจีน 
 

 
 

 
 
มณฑลกวางสี: สภาพอากาศ มีฝนตกชุก 
 มณฑลกวางสีจะผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 100,000 ตนั ในปี 2563/2564 ซ่ึงรวมเป็น 6.1 ลา้นตนั พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยอยูท่ี่
ประมาณ 760,000 แฮคแต ตั้งแต่ปี 2559/2560 และราคาออ้ยอยูใ่นระดบัคงท่ีพอ ๆ กนั 
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ผลผลิตทางการเกษตรในปีน้ีอาจจะดีข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศดีข้ึนกวา่ปกติ แต่อตัราส่วยน ้าตาลในออ้ยอาจไม่สามารถ
เขา้ถึงระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ของปีท่ีแลว้ท่ี 13.11% 
 

 
 

 เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ของมณฑลกวางสีตั้งแต่เดือนมิถุนายนเน่ืองจากปริมาณ
น ้าฝนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระหวา่ง 20-80% ซ่ึงไม่ดีต่อการเจริญเติบโตของออ้ยเน่ืองจากออ้ยตอ้งการน ้ามากในช่วงฤดูร้อน แต่
โชคดีท่ีมีพายไุตฝุ้่ น 3 ลูกในเดือนสิงหาคม ท าใหฝ้นตกมากพอท่ีจะบรรเทาความแหง้แลง้และท าใหก้ารผลิตกลบัคืนสู่
สภาพเดิม 

 
 
มณฑลยูนนาน: น าเข้าอ้อยจากเมียนมาร์และลาวเพิม่ขึน้ 
 คาดวา่ผลผลิตของมณฑลยนูนานจะได ้2.18 ลา้นตนัในปี 2563/2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียง 100,000 ตนัจากฤดูกาลท่ี
แลว้ แมจ้ะเกิดภยัแลง้รุนแรงในปี 2562 มณฑลยนูนานมีออ้ยเขา้หีบ 16.8 ลา้นตนัในปี 2562/2563 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 550,000 ตนั
เม่ือเทียบเป็นรายปี สาเหตุหลกัมาจากผูผ้ลิตน าเขา้ออ้ยจากเมียนมาร์และลาวมากกวา่ปกติ (2.8 ลา้นตนั จาก 2.3 ลา้นตนั 
ในปี 2561/2562) 
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เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน: เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลูกบีท 
 ปัจจุบนัมองโกเลียในเป็นภูมิภาคท่ีผลิตน ้าตาลมากเป็นอนัดบั 3 ของจีน การผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 800,000 ตนัในปี 
2563/2564  ซ่ึงเพิ่มข้ึน 10% เม่ือเทียบเป็นรายปี เกษตรกรพึงพอใจกบัราคาบ้ีท ซ่ึงในปัจจุบนัอยูท่ี่ 520 หยวน/ตนั (74 
เหรียญสหรัฐ) และเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกบีทอีก 15% จนถึงขณะน้ีมีการคาดการณ์สภาพอากาศวา่จะเป็นผลดีต่อพืชผล 
 

 
  
โดยภาพรวมแลว้นบัวา่ค่อนขา้งดี แมว้า่จะมีช่วงเวลาท่ีเลวร้ายจากสภาพอากาศในช่วงตน้ปีก็ตาม อยา่งไรก็ตามปริมาณ
น ้าตาลยงัคงไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ ซ่ึงหมายความวา่จีนจะยงัน าเขา้น ้าตาลอีกในฤดูกาล
หนา้ 
  วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั  ไดย้กเลิกการเปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดู

การผลิตปี 2563/2564 ส าหรับงวดส่งมอบ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564 จ านวน 48,000 เมตริกตนั เน่ืองจากพรีเม่ียมท่ี

ทางบริษทัผูซ้ื้อต่างประเทศไดเ้สนอมานั้นต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนด 
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วจิารณ์และความเห็น 
 
       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  25 สิงหาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 189,694 ล็อต หรือประมาณ 9.64 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 

จ  านวน 179,251 ล็อต หรือประมาณ 9.11 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (18 สิงหาคม 2563) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 ตลาดน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวในกรอบท่ีคาดไว ้แต่เป็นแนวในขาลงมากกวา่ ท าให ้ณ ตอนน้ีตลาดสามารถข้ึน

หรือลงก็ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่จะมีปัจจยัอะไรเขา้มาแทรกแซงตลาด ทั้งน้ีแนวรับส าคญัของเดือน 10 ยงัอยูแ่ถว 13.00 เซนต ์ถา้

ตลาดหลุดแนวรับน้ี ก็อาจจะลงไปเคล่ือนไหวในกรอบราคาท่ีต ่ากวา่ปัจจุบนั 

 

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

 

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

31  สิงหาคม 2563 


