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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 28 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2563 

  ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 28 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

40 ของปี 2563 ราคาน ้ าตาลทรายดิบได้เคล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และมีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนไปแตะ

ระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน  โดยในช่วงแรกราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงในช่วงเวลาสั้นๆ เน่ือจาก IHS Markit  

มีความกังวลเก่ียวกับการผลิตท่ีฟ้ืนตวัได้ดีในอินเดีย และมาตรการในการรับมือกับโรคระบาด COVID-19 

เน่ืองจาก การห้ามการชุมนุมและรวมตวัของคนจ านวนมากอาจท าให้ความตอ้งการน ้ าตาลลดลง หลงัจากนั้น

ราคาน ้ าตาลฟ้ืนตวัและขยบัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว Archer Consulting กล่าวว่า สภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ซ่ึงก่อให้เกิด

ไฟไหมใ้นพื้นท่ีปลูกออ้ยของบราซิลส่งผลให้การผลิตน ้ าตาลในปี 2563/2564 ของบราซิลลดลง 2.8 ล้านตนั 

นอกจากน้ี Maxar ยงักล่าวอีกวา่พื้นท่ีปลูกออ้ยในบราซิลไดรั้บฝนเพียง 5 - 25% ของปริมาณฝนปกติในช่วงไม่ก่ี

เดือนท่ีผา่นมา ท าใหพ้ืชผลแห้งมาก นอกจากราคาน ้ าตาลจะไดรั้บแรงหนุนจากความกงัวลเก่ียวกบัปรากฏการณ์ 

La Nina ท่ีส่งผลให้บราซิลแห้งแลง้มากจนอาจท าให้ผลผลิตออ้ยลดลง ยงัไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ ามนัดิบท่ี

สูงข้ึนมากกว่า 2% เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหลังจากผูค้ ้าน ้ าตาลรายใหญ่ของโลกได้ส่งมอบน ้ าตาล

จ านวน 51,597 ล็อต ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คเดือนตุลาคมท่ีส้ินสุดระยะเวลาการขาย

ไปเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน ส่งผลให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน (1 

ตุลาคม 2563) อย่างไรก็ตามในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัลดลงเพียงเล็กน้อย จากการท่ี

ราคาน ้ ามนัดิบลดลงมากกวา่ 4% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ (2 ตุลาคม 2563) ส่งผลให้ราคาเอทานอลลดลง

และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอลซ่ึงจะช่วยเพิ่มปริมาณ

น ้ าตาลในตลาด ขณะท่ีการอ่อนตวัลงของค่าเงินเรียลบราซิล ลงไปแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์เม่ือเทียบ

กบัเหรียญสหรัฐฯ กระตุน้ใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลส่งออกน ้าตาลมากข้ึน 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.93-13.77  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.55 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์หรือ 0.31%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.27-13.45 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 

13.27 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.01 เซนต ์ หรือ 0.08%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
2  ตุลาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
25 กนัยายน  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 13.18 12.49 13.07* 13.00 +0.07 
มีนาคม 2564 13.77 12.93 13.55 13.51 +0.04 
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พฤษภาคม  2564 13.45 12.72 13.27 13.26 +0.01 
กรกฎาคม 2564 13.10 12.47 12.96 12.93 +0.03 
ตุลาคม  2564 12.97 12.38 12.84 12.80 +0.04 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.15 12.60 13.05 12.99 +0.06 
พฤษภาคม  2565 12.61 12.18 12.53 12.51 +0.02 
กรกฎาคม  2565 12.27 11.91 12.13 12.15 -0.02 
ตุลาคม 2565 12.17 11.84 11.97 12.05 -0.08 
มีนาคม  2566 12.40 12.15 12.21 12.32 -0.11 
พฤษภาคม 2566 12.21 12.04 12.11 12.22 -0.11 
กรกฎาคม 2566 12.18 12.00 12.06 12.14 -0.08 

*  เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนตุลาคม 2563  เม่ือวนัท่ี 30  กนัยายน  2563 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกาใต้-กลาง 

 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2563 มูลค่าของพืชผลทางการเกษตรหลกัของบราซิลสูงถึง 361 พนัลา้น     เรีย

ลบราซิล (63.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ในปี 2562 เพิ่มข้ึน 5.1% เม่ือเทียบกบัปีน้ี ถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีมีมูลค่ามาก

ท่ีสุด รองลงมาคือออ้ยซ่ึงคิดเป็น 15.2% ของทั้งหมด และขา้วโพด 13.2% มูลค่าการปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน 5.3% เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2563 ส้ินสุดระยะเวลาการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 

51,597 ล็อต หรือประมาณ 2,621,128 ตนั โดยมีบริษทัรับมอบน ้าตาลไดแ้ก่บริษทั  บริษทั Wilmar  25,650 ล็อต 

(1,303,020 ตนั) บริษทั Alvean  14,698 ล็อต (746,658 ตนั) และบริษทั  Louis Dreyfus  11,249 ล็อต (571,449 

ตนั)  ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั Cofco  24,732 ล็อต ( 1,256,386 ตนั)  บริษทั Raizen  23,513 ล็อต (1,194,460 

ตนั) บริษทั  Glencore  3,263 ล็อต (165,760 ตนั)  และ บริษทั Enerfo 89 ล็อต (4,521 ตนั)  โดยเป็นน ้าตาลจาก

บราซิล อาเจนตินา และ เมก็ซิโก 

 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทั อเมริกนั คริสตลั ชูการ์ เร่ิมฤดูการผลิตและคาดวา่จะไดผ้ลผลิตบีท
เขา้หีบประมาณ 11.7 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 4 ลา้นตนัจากฤดูกาลก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีดีข้ึนช่วยเพิ่มปริมาณ
น ้าตาลในบีท หากใหผ้ลตอบแทนต่อเอเคอร์สูงถึง 30 ตนั พื้นท่ีปลูกเพิ่มเติมบางส่วนอาจไม่ไดรั้บการเก็บเก่ียว 
ทางดา้น มิชิแกนชูการ์ ลงทุน 13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่ออพัเกรดโรงงาน Croswell และเพิ่มก าลงัการผลิต 
50% คาดวา่จะรองรับการผลิตผลบีท 4.8 ลา้นตนัในฤดูการผลิตน้ี 
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ยุโรป 

 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ราคาขายส่งน ้าตาลของรัสเซียในเขตสหพนัธ์กลางพุง่ข้ึนสู่ 42 รูเบิล/กก. 
(0.54 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เน่ืองจากตลาดก าลงักงัวลเก่ียวกบัการขาดแคลนน ้าตาล ท าใหร้าคาน ้าตาลยงัคงสูงข้ึน 
แต่จะถูกจ ากดัไวท่ี้ 60 รูเบิล/กก. (0.77 เหรียญสหรัฐ/กก.) ซ่ีงการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบท าก าไรไดม้ากข้ึนแมว้า่
รัฐบาลอาจเขา้มาแทรกแซงก่อนหนา้นั้นก็ตาม ดา้น Sugar.ru รายงานวา่การส่งออกทางรถไฟยงัคงอยูใ่นระดบัดี
ท่ี 48,700 ลา้นตนั ในเดือนกนัยายนเทียบกบั 63,700 ลา้นตนั ในเดือนสิงหาคม กระทรวงเกษตรระบุวา่ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน มีการเก็บเก่ียวหวับีทประมาณ 14.1 ลา้นตนั 392,900 เฮกแต หรือคิดเป็น 42.3% ของพื้นท่ีทั้งหมดท่ี
คาดไว ้
เอเชียแปซิฟิก 

 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาหารของปากีสถาน กล่าววา่ ปากีสถานก าลงั
ตอ้งการน าเขา้น ้าตาลและสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืนๆ เพื่อให้รองรับอุปทาน แมว้า่ราคาน ้าตาลในตลาดโลกจะสูงข้ึนก็
ตาม นอกจากน้ีเขากล่าวเสริมอีกวา่ มีการประมูลน ้าตาลไปแลว้ 150,000 ลา้นตนั และปากีสถานมีแนวโนม้ท่ีจะ
ซ้ือน ้าตาลทั้งหมด 300,000 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2563 โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระของอินเดีย กล่าววา่ โรงงานต่างๆตอ้ง
แบกรับค่าออ้ยขั้นต ่า (FRP) ท่ีเพิ่งข้ึนเม่ือเร็วๆน้ีส าหรับออ้ยในฤดูกาลท่ีก าลงัจะมาถึง เวน้แต่วา่ราคาขายขั้นต ่า 
(MSP) ของน ้าตาลจะปรับข้ึนเช่นกนั โดยเพิ่มข้ึนจากปัจจุบนัท่ี 31 รูปี/กิโลกรัม ( 0.42 เหรียญสหรัฐ/กก.) 
โรงงานในรัฐยงัคงเป็นหน้ีชาวไร่ 3.9 พนัลา้นรูปี (53 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ในขณะท่ีเงินคา้งช าระในรัฐอุตตร
ประเทศ (UP) อยูท่ี่ 120 พนัลา้นรูปี (1.64 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ในเมืองมุซาฟฟาร์นากาของรัฐอุตตรประเทศ 
เจา้หนา้ท่ีสั่งให้โรงงานจ่ายค่าออ้ยก่อนเร่ิมการเก็บเก่ียว ซ่ึงโรงงานทั้งแปดแห่งในพื้นท่ี มีแผนจะเร่ิมเปิดหีบออ้ย
ในวนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2563 น้ี 

 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ISMA ของอินเดีย คาดวา่จะมีการประกาศเก่ียวกบัการอุดหนุนการส่งออก
ใหม่ไดทุ้กเม่ือ โดยกล่าวเสริมอีกวา่ ปริมาณการส่งออกน ้าตาลควรอยูท่ี่ 6 ลา้นตนั ในขณะเดียวกนั Shree 
Renuka Sugars ประกาศวา่โรงงานน ้าตาล Haldia จะเร่ิมเปิดหีบใหม่ในเดือนน้ี 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบท่ีส่ง
มอบให ้อนท. ปี 256 3/64 สัญญาเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 48,000 ตนั บริษทั Wilmar Sugar Pte Ltd. เป็นผู ้
ชนะประมูล ดว้ยจ านวน 48,000 ตนั พรีเมียม 2.06 เฃนต/์ปอนด ์ สรุปน ้าตาลเดือนมีนาคม 2564 มีสัญญาแลว้ 
60,000 เมตริกตนั พรีเมียมเฉล่ีย 2.0880 เฃนต/์ปอนด ์และคงเหลือไม่มีสัญญาจ านวน 73,333 เมตริกตนั 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ราคาน ้าตาลขายส่งขั้นต ่าลดลงหลงัจากรัฐบาลอินเดียประกาศวา่ 
โควตาน ้าตาลเดือนตุลาคมถูกก าหนดไวท่ี้ 2.3 ลา้นตนั เน่ืองจากความตอ้งการน ้าตาลยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ความ
ตอ้งการในช่วงเทศกาลอาจไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยผลกระทบของCOVID-19 ได ้  ผูค้า้ยงัคงรอการข้ึนท าใหร้าคา
ขายขั้นต ่า (MSP) กล่าววา่ เกษตรกรในอุตรประเทศเรียกร้องใหมี้การปรับข้ึนราคาออ้ยของรัฐ (SAP) จาก
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ปัจจุบนัท่ี 3,250 รูปี/ ตนั (44 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  ในขณะเดียวกนัเกษตรกรยงัขอใหช้ าระเงินท่ีคา้คา้งอยูท่ ั้งหมด
ก่อนเร่ิมฤดูกาลถดัไป 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ณ ส้ินเดือนกนัยายน ออสเตรเลียเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยได ้62% ในขณะ
ท่ีปรากฏการณ์ La Nina อาจท าใหเ้กิดฝนตกหนกัและท าใหก้ารเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงไตรมาสท่ีสามของฤดู
การผลิตน้ี หยดุชะงกั ตามรายงานของ Australian Sugar Milling Council  ฝนในฤดูใบไมผ้ลิอาจช่วยกระตุน้การ
เพาะปลูกในปี 2564 ได ้ในทางกลบักนั  Rabobank กล่าววา่ ออสเตรเลียก าลงัผลิตน ้าตาลทรายดิบ 4.3-4.4 ลา้น
ตนัในปี น้ีซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้เล็กนอ้ย  นกัวิเคราะห์ตั้งขอ้สังเกตวา่สกุลเงินท่ีแขง็ค่าจะท าใหส้ามารถตรึงราคาใน
ประเทศไวท่ี้ 370-380 เหรียญออสเตรเลีย / ตนั (267 เหรียญสหรัฐ / ตนั) ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 พยากรณ์อากาศของออสเตรเลียตั้งขอ้สังเกตถึงปรากฏการณ์ La Nina 
ในเชิงบวกและคาดวา่สภาพอากาศจะเป็นเช่นน้ีไปจนถึงส้ินปี ขณะท่ี Skymet ระบุวา่โอกาสท่ีจะเกิด
ปรากฏการณ์ La Nina ในเดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 70% ทางดา้น ISMA ของอินเดียกล่าววา่ ช่วงมรสุมไม่น่าจะไดรั้บ
ผลกระทบแต่ อาจส่งผลต่อสภาพอากาศช่วงหลงัฤดูมรสุม ดงันั้นจากฝนท่ีตกหนกัท าใหอ่้างเก็บน ้าท่ีส าคญัส่วน
ใหญ่ในรัฐมหาราษฏระ กรณาฏกะ และทมิฬนาฑูจะเตม็ไปดว้ยปริมาณน ้าฝน 

 วนัท่ี 29 กนัยายน 2563 รัฐบาลอินเดียไดป้ระกาศโควตา้ขายน ้าตาลในประเทศของเดือน
กนัยายน 2563 ท่ี 2.3 ลา้นตนั ท าใหใ้นปี 2562/2563 มีการก าหนดโควตา้ขายในประเทศไปแลว้ทั้งส้ิน 25 ลา้น
ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2561/2562 ท่ี 24.7 ลา้นตนั แต่นอ้ยกวา่ท่ีคาดไวท่ี้ 25.5 – 26.0 ลา้นนตนั  
 

วจิารณ์และความเห็น  
 ในสัปดาท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลมีการปรับตวัข้ึนและลงในกรอบท่ีกวา้ง เป็นผลมาจากสัญญางวดส่ง

มอบเดือนตุลาคมใกลส้ิ้นสุดการซ้ือขาย ทั้งน้ีคาดวา่ในสัปดาห์น้ีตลาดจะยงัคงรอดูปัจจยัภายนอก เช่น เร่ืองการ

เลือกตั้งของสหรัฐฯ ราคาน ้ามนั และอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ีแนวตา้นหลกัยงัอยูท่ี่แถว 13.77 เซนต ์ซ่ึงมีโอกาสข้ึน

ไปทดสอบอีกคร้ัง   

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  29 กนัยายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 200,904 ล็อต หรือประมาณ 10.21 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) 179,279 ล็อต หรือประมาณ 9.11 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (22 กนัยายน 2563) และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั 

(27 กนัยายน 2559)   

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

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 ตุลาคม 2563 


