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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 27 - 31  กรกฎาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (27 - 31 กรกฎาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 31 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากความ

ตอ้งการน ้าตาลของจีน และอินโดนีเซียท่ีเพิ่มข้ึน  หลงัจากอินโดนีเซียรายงานวา่ ไดอ้นุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลใน

ไตรมาสท่ี 4 ประมาณ 600,000 ตนั  และจากความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเพาะปลูกออ้ยของไทยซ่ึงเป็นผู ้

ส่งออกน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลกก็หนุนใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน โดย  Czarnikow Group 

คาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 ผลผลิตน ้าตาลของไทยจะลดลงมากกวา่ 10%  ไปสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 11 ปี ท่ี 

7.4 ลา้นตนั  ต ่ากวา่ประมาณการของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 12.9 ลา้นตนั 

เน่ืองจากเกิดภยัแลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา ขณะท่ีอุปทานน ้าตาลท่ีลดลงของสหภาพยโุรป 

(EU) โดยคณะกรรมาธิการยโุรปรายงานวา่สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลเดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 

ลดลง 54%  เหลือ 600,000 ตนั ซ่ึงต ่าสุดในรอบ 3 ปี  และจากค่าเงินเรียลของบราซิลปรับตวัสูงข้ึน 0.37% เม่ือ

เทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ  ท  าใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลบราซิลอาจจะส่งออกน ้าตาลลดลง    

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.51-12.72  

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.64 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.15 เซนต ์ หรือ 10.01%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.20-13.27 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 13.20 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.02 เซนต ์ หรือ 8.37%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

31 กรกฎาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

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

ตุลาคม 2563 12.72 11.51 12.64 11.49 +1.15 
มีนาคม 2564 13.27 12.20 13.20 12.18 +1.02 

พฤษภาคม  2564 12.97 12.06 12.91 12.05 +0.86 
กรกฎาคม 2564 12.68 11.93 12.61 11.90 +0.71 
ตุลาคม  2564 12.61 11.96 12.53 11.94 +0.59 

.59 มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.82 12.33 12.73 12.25 +0.48 
พฤษภาคม  2565 12.53 12.08 12.42 12.04 +0.38 
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กรกฎาคม  2565 12.32 11.90 12.19 11.90 +0.29 
ตุลาคม 2565 12.28 11.92 12.17 11.96 +0.21 
มีนาคม  2566 12.53 12.23 12.45 12.30 +0.15 

15 พฤษภาคม 2566 12.35 12.30 12.31 12.21 +0.10 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

เอเชีย 

 รัฐมนตรีการเงินของปากีสถาน รายงานวา่ไดมี้การอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายขาว จ านวน 
300,000ตนั เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าตาลในโควตาส ารอง หลงัจากผลผลิตน ้าตาลภายในประเทศลดลงอยา่งมาก 
และส่งผลใหร้าคาน ้าตาลภายในสูงข้ึนมากในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา  
 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563  มีรายงานวา่ประเทศจีนหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงระบบอนุญาตน าเขา้
น ้าตาลเป็นแบบใหม่  อาจจะส่งผลใหปี้น้ีประเทศจีนจะน าเขา้น ้าตาลสูงถึง 5 ลา้นตนั  มากกวา่ท่ีตลาดได้
คาดการณ์ไวถึ้ง 1 ลา้นตนั  ทั้งน้ีตวัเลขท่ีออกมายงัไม่เป็นทางการ  จะตอ้งรอตวัเลขอยา่งเป็นทางการอีกคร้ัง
หน่ึง 
วจิารณ์และความเห็น 
 
  ข่าวดีต่อราคาน ้าตาลไดแ้ก่การน าเขา้ท่ีมากกวา่ท่ึคาดการณ์ของจีน  การอนุมติัการน าเขา้น ้าตาล
ของอินโดนีเซียและตวัเลขการคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงของไทยในปี  2563/2564   ประกอบกบัคงตอ้งรอดู
ผลกระทบจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีมีความผนัผวนอ่อนค่าลง  ซ่ึงจะส่งผลใหภ้าพรวมของตลาดสินคา้      
โภคภณัฑใ์นทางบวก  ท าให้ตลาดข้ึนหลุดกรอบ 11.27-12.40 เซนต ์ และท าราคาสูงสุดในรอบหลายเดือน  ซ่ึง
คาดวา่ตลาดจะยงัคงไดรั้บแรงหนุนต่อไป  และยาดท่ีจะคาดวา่จะข่ึนไปหยดุท่ีเท่าไร 
       ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  28 กรกฎาคม 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 94,254 ล็อต หรือประมาณ 4.79 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน จ านวน 81,322 ล็อต หรือประมาณ 4.13 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (21 

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

หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

------------------------------ 
 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 3  สิงหาคม 2563 


