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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563) ซึ่ งเป็ นสัปดาห์ที่
40 ของปี 2563 ราคาน้ าตาลทรายดิ บได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และมี ปรับตัวเพิ่มสู งขึ้ นไปแตะ
ระดับสู งสุ ดในรอบ 7 เดือน โดยในช่ วงแรกราคาน้ าตาลได้ปรับตัวลดลงในช่ วงเวลาสั้นๆ เนื่ อจาก IHS Markit
มี ค วามกังวลเกี่ ย วกับ การผลิ ตที่ ฟ้ื นตัว ได้ดีใ นอิ น เดี ย และมาตรการในการรั บ มื อกับ โรคระบาด COVID-19
เนื่ องจาก การห้ามการชุ มนุ ม และรวมตัวของคนจานวนมากอาจทาให้ความต้องการน้ าตาลลดลง หลังจากนั้น
ราคาน้ าตาลฟื้ นตัวและขยับสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว Archer Consulting กล่าวว่า สภาพอากาศที่แห้งแล้งซึ่ งก่อให้เกิ ด
ไฟไหม้ในพื้นที่ ปลู กอ้อยของบราซิ ลส่ งผลให้การผลิ ตน้ าตาลในปี 2563/2564 ของบราซิ ลลดลง 2.8 ล้านตัน
นอกจากนี้ Maxar ยังกล่าวอีกว่าพื้นที่ปลูกอ้อยในบราซิลได้รับฝนเพียง 5 - 25% ของปริ มาณฝนปกติในช่วงไม่กี่
เดือนที่ผา่ นมา ทาให้พืชผลแห้งมาก นอกจากราคาน้ าตาลจะได้รับแรงหนุ นจากความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์
La Nina ที่ส่งผลให้บราซิ ลแห้งแล้งมากจนอาจทาให้ผลผลิตอ้อยลดลง ยังได้รับแรงหนุ นจากราคาน้ ามันดิ บที่
สู งขึ้ น มากกว่า 2% เมื่ อวันที่ 30 กัน ยายน 2563 และหลังจากผูค้ ้าน้ าตาลรายใหญ่ ของโลกได้ส่ งมอบน้ าตาล
จานวน 51,597 ล็อต ตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าน้ าตาลทรายดิบนิ วยอร์ คเดือนตุลาคมที่สิ้นสุ ดระยะเวลาการขาย
ไปเมื่ อวัน ที่ 30 กัน ยายน ส่ งผลให้ ราคาน้ าตาลปรั บ ตัวสู งขึ้ น อย่างต่ อเนื่ องสู่ ระดับ สู งสุ ดในรอบ 7 เดื อน (1
ตุลาคม 2563) อย่างไรก็ตามในช่ วงสุ ดท้ายของสัปดาห์ ราคาน้ าตาลมีการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย จากการที่
ราคาน้ ามันดิบลดลงมากกว่า 4% สู่ ระดับต่าสุ ดในรอบ 3 สัปดาห์ (2 ตุลาคม 2563) ส่ งผลให้ราคาเอทานอลลดลง
และอาจกระตุน้ ให้โรงงานน้ าตาลของบราซิ ลหันไปผลิตน้ าตาลมากกว่าการผลิตเอทานอลซึ่ งจะช่วยเพิ่มปริ มาณ
น้ าตาลในตลาด ขณะที่การอ่อนตัวลงของค่าเงินเรี ยลบราซิ ล ลงไปแตะระดับต่าสุ ดในรอบ 5 สัปดาห์ เมื่อเทียบ
กับเหรี ยญสหรัฐฯ กระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตน้ าตาลของบราซิ ลส่ งออกน้ าตาลมากขึ้น
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 12.93-13.77
เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 13.55 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต์ หรื อ 0.31% และราคาน้ าตาล
ตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.27-13.45 เซนต์ และปิ ดตลาดที่
13.27 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.01 เซนต์ หรื อ 0.08%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
ตุลาคม
มีนาคม

2563
2564

ราคา
สู งสุ ด
13.18
13.77

ราคาต่าสุ ด
12.49
12.93

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2563
13.07*
13.55

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
25 กันยายน 2563
13.00
13.51

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ (+), ลด (-)
+0.07
+0.04
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พฤษภาคม 2564
13.45
12.72
13.27
13.26
กรกฎาคม 2564
13.10
12.47
12.96
12.93
ตุลาคม
2564
12.97
12.38
12.84
12.80
มีนาคม
2565
13.15
12.60
13.05
12.99
พฤษภาคม 2565
12.61
12.18
12.53
12.51
มีนาคม
กรกฎาคม 2565
12.27
11.91
12.13
12.15
ตุลาคม
2565
12.17
11.84
11.97
12.05
มีนาคม
2566
12.40
12.15
12.21
12.32
พฤษภาคม 2566
12.21
12.04
12.11
12.22
กรกฎาคม 2566
12.18
12.00
12.06
12.14
* เป็ นราคาปิ ดครั้งสุ ดท้ายของสัญญาเดือนตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

+0.01
+0.03
+0.04
+0.06
+0.02
-0.02
-0.08
-0.11
-0.11
-0.08

ข่ าวทีส่ าคัญ
อเมริกาใต้ -กลาง
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 มูลค่าของพืชผลทางการเกษตรหลักของบราซิ ลสู งถึง 361 พันล้าน เรี ย
ลบราซิล (63.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี นี้ ถัว่ เหลืองเป็ นพืชที่มีมูลค่ามาก
ที่สุด รองลงมาคืออ้อยซึ่งคิดเป็ น 15.2% ของทั้งหมด และข้าวโพด 13.2% มูลค่าการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อ
เทียบกับปี ที่แล้ว
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนตุลาคม
2563 สิ้ นสุ ดระยะเวลาการซื้ อขายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฎว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ นจานวน
51,597 ล็อต หรื อประมาณ 2,621,128 ตัน โดยมีบริ ษทั รับมอบน้ าตาลได้แก่บริ ษทั บริ ษทั Wilmar 25,650 ล็อต
(1,303,020 ตัน) บริ ษทั Alvean 14,698 ล็อต (746,658 ตัน) และบริ ษทั Louis Dreyfus 11,249 ล็อต (571,449
ตัน) ส่ วนผูส้ ่ งมอบได้แก่ บริ ษทั Cofco 24,732 ล็อต ( 1,256,386 ตัน) บริ ษทั Raizen 23,513 ล็อต (1,194,460
ตัน) บริ ษทั Glencore 3,263 ล็อต (165,760 ตัน) และ บริ ษทั Enerfo 89 ล็อต (4,521 ตัน) โดยเป็ นน้ าตาลจาก
บราซิล อาเจนตินา และ เม็กซิโก
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริ ษทั อเมริ กนั คริ สตัล ชูการ์ เริ่ มฤดูการผลิตและคาดว่าจะได้ผลผลิตบีท
เข้าหีบประมาณ 11.7 ล้านตัน ซึ่ งเพิ่มขึ้น 4 ล้านตันจากฤดูกาลก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีข้ ึนช่วยเพิ่มปริ มาณ
น้ าตาลในบีท หากให้ผลตอบแทนต่อเอเคอร์ สูงถึง 30 ตัน พื้นที่ปลูกเพิม่ เติมบางส่ วนอาจไม่ได้รับการเก็บเกี่ยว
ทางด้าน มิชิแกนชูการ์ ลงทุน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่ออัพเกรดโรงงาน Croswell และเพิ่มกาลังการผลิต
50% คาดว่าจะรองรับการผลิตผลบีท 4.8 ล้านตันในฤดูการผลิตนี้
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ยุโรป
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ราคาขายส่ งน้ าตาลของรัสเซี ยในเขตสหพันธ์กลางพุง่ ขึ้นสู่ 42 รู เบิล/กก.
(0.54 เหรี ยญสหรัฐฯ/กก.) เนื่ องจากตลาดกาลังกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าตาล ทาให้ราคาน้ าตาลยังคงสู งขึ้น
แต่จะถูกจากัดไว้ที่ 60 รู เบิล/กก. (0.77 เหรี ยญสหรัฐ/กก.) ซี่ งการนาเข้าน้ าตาลทรายดิบทากาไรได้มากขึ้นแม้วา่
รัฐบาลอาจเข้ามาแทรกแซงก่อนหน้านั้นก็ตาม ด้าน Sugar.ru รายงานว่าการส่ งออกทางรถไฟยังคงอยูใ่ นระดับดี
ที่ 48,700 ล้านตัน ในเดือนกันยายนเทียบกับ 63,700 ล้านตัน ในเดือนสิ งหาคม กระทรวงเกษตรระบุวา่ ณ วันที่
30 กันยายน มีการเก็บเกี่ยวหัวบีทประมาณ 14.1 ล้านตัน 392,900 เฮกแต หรื อคิดเป็ น 42.3% ของพื้นที่ท้ งั หมดที่
คาดไว้
เอเชียแปซิฟิก
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอาหารของปากีสถาน กล่าวว่า ปากีสถานกาลัง
ต้องการนาเข้าน้ าตาลและสิ นค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้รองรับอุปทาน แม้วา่ ราคาน้ าตาลในตลาดโลกจะสู งขึ้นก็
ตาม นอกจากนี้เขากล่าวเสริ มอีกว่า มีการประมูลน้ าตาลไปแล้ว 150,000 ล้านตัน และปากีสถานมีแนวโน้มที่จะ
ซื้ อน้ าตาลทั้งหมด 300,000 ล้านตัน
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงงานน้ าตาลในรัฐมหาราษฏระของอินเดีย กล่าวว่า โรงงานต่างๆต้อง
แบกรับค่าอ้อยขั้นต่า (FRP) ที่เพิ่งขึ้นเมื่อเร็ วๆนี้สาหรับอ้อยในฤดูกาลที่กาลังจะมาถึง เว้นแต่วา่ ราคาขายขั้นต่า
(MSP) ของน้ าตาลจะปรับขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจากปั จจุบนั ที่ 31 รู ปี/กิโลกรัม ( 0.42 เหรี ยญสหรัฐ/กก.)
โรงงานในรัฐยังคงเป็ นหนี้ชาวไร่ 3.9 พันล้านรู ปี (53 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ในขณะที่เงินค้างชาระในรัฐอุตตร
ประเทศ (UP) อยูท่ ี่ 120 พันล้านรู ปี (1.64 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ในเมืองมุซาฟฟาร์ นากาของรัฐอุตตรประเทศ
เจ้าหน้าที่สั่งให้โรงงานจ่ายค่าอ้อยก่อนเริ่ มการเก็บเกี่ยว ซึ่ งโรงงานทั้งแปดแห่งในพื้นที่ มีแผนจะเริ่ มเปิ ดหีบอ้อย
ในวันที่ 25-30 ตุลาคม 2563 นี้
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ISMA ของอินเดีย คาดว่าจะมีการประกาศเกี่ยวกับการอุดหนุนการส่ งออก
ใหม่ได้ทุกเมื่อ โดยกล่าวเสริ มอีกว่า ปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลควรอยูท่ ี่ 6 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน Shree
Renuka Sugars ประกาศว่าโรงงานน้ าตาล Haldia จะเริ่ มเปิ ดหี บใหม่ในเดือนนี้
 วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด เปิ ดประมูลขายน้ าตาลทรายดิบที่ส่ง
มอบให้ อนท. ปี 256 3/64 สัญญาเดือนมีนาคม 2564 จานวน 48,000 ตัน บริ ษทั Wilmar Sugar Pte Ltd. เป็ นผู ้
ชนะประมูล ด้วยจานวน 48,000 ตัน พรี เมียม 2.06 เฃนต์/ปอนด์ สรุ ปน้ าตาลเดือนมีนาคม 2564 มีสัญญาแล้ว
60,000 เมตริ กตัน พรี เมียมเฉลี่ย 2.0880 เฃนต์/ปอนด์ และคงเหลือไม่มีสัญญาจานวน 73,333 เมตริ กตัน
 วันที่ 30 กันยายน 2563 ราคาน้ าตาลขายส่ งขั้นต่าลดลงหลังจากรัฐบาลอินเดียประกาศว่า
โควตาน้ าตาลเดือนตุลาคมถูกกาหนดไว้ที่ 2.3 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการน้ าตาลยังคงอยูใ่ นระดับต่า ความ
ต้องการในช่วงเทศกาลอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบของCOVID-19 ได้ ผูค้ า้ ยังคงรอการขึ้นทาให้ราคา
ขายขั้นต่า (MSP) กล่าวว่า เกษตรกรในอุตรประเทศเรี ยกร้องให้มีการปรับขึ้นราคาอ้อยของรัฐ (SAP) จาก
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ปัจจุบนั ที่ 3,250 รู ปี/ ตัน (44 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) ในขณะเดียวกันเกษตรกรยังขอให้ชาระเงินที่คา้ ค้างอยูท่ ้ งั หมด
ก่อนเริ่ มฤดูกาลถัดไป
 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สิ้ นเดือนกันยายน ออสเตรเลียเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยได้ 62% ในขณะ
ที่ปรากฏการณ์ La Nina อาจทาให้เกิดฝนตกหนักและทาให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงไตรมาสที่สามของฤดู
การผลิตนี้ หยุดชะงัก ตามรายงานของ Australian Sugar Milling Council ฝนในฤดูใบไม้ผลิอาจช่วยกระตุน้ การ
เพาะปลูกในปี 2564 ได้ ในทางกลับกัน Rabobank กล่าวว่า ออสเตรเลียกาลังผลิตน้ าตาลทรายดิบ 4.3-4.4 ล้าน
ตันในปี นี้ซ่ ึ งมากกว่าปี ที่แล้วเล็กน้อย นักวิเคราะห์ต้ งั ข้อสังเกตว่าสกุลเงินที่แข็งค่าจะทาให้สามารถตรึ งราคาใน
ประเทศไว้ที่ 370-380 เหรี ยญออสเตรเลีย / ตัน (267 เหรี ยญสหรัฐ / ตัน) ซึ่ งต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี
 วันที่ 30 กันยายน 2563 พยากรณ์อากาศของออสเตรเลียตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์ La Nina
ในเชิงบวกและคาดว่าสภาพอากาศจะเป็ นเช่นนี้ไปจนถึงสิ้ นปี ขณะที่ Skymet ระบุวา่ โอกาสที่จะเกิด
ปรากฏการณ์ La Nina ในเดือนธันวาคมอยูท่ ี่ 70% ทางด้าน ISMA ของอินเดียกล่าวว่า ช่วงมรสุ มไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบแต่ อาจส่ งผลต่อสภาพอากาศช่วงหลังฤดูมรสุ ม ดังนั้นจากฝนที่ตกหนักทาให้อ่างเก็บน้ าที่สาคัญส่ วน
ใหญ่ในรัฐมหาราษฏระ กรณาฏกะ และทมิฬนาฑูจะเต็มไปด้วยปริ มาณน้ าฝน
 วันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐบาลอินเดียได้ประกาศโควต้าขายน้ าตาลในประเทศของเดือน
กันยายน 2563 ที่ 2.3 ล้านตัน ทาให้ในปี 2562/2563 มีการกาหนดโควต้าขายในประเทศไปแล้วทั้งสิ้ น 25 ล้าน
ตัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2561/2562 ที่ 24.7 ล้านตัน แต่นอ้ ยกว่าที่คาดไว้ที่ 25.5 – 26.0 ล้านนตัน
วิจารณ์และความเห็น
ในสัปดาที่ผา่ นมา ราคาน้ าตาลมีการปรับตัวขึ้นและลงในกรอบที่กว้าง เป็ นผลมาจากสัญญางวดส่ ง
มอบเดือนตุลาคมใกล้สิ้นสุ ดการซื้ อขาย ทั้งนี้คาดว่าในสัปดาห์น้ ีตลาดจะยังคงรอดูปัจจัยภายนอก เช่น เรื่ องการ
เลือกตั้งของสหรัฐฯ ราคาน้ ามัน และอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้แนวต้านหลักยังอยูท่ ี่แถว 13.77 เซนต์ ซึ่ งมีโอกาสขึ้น
ไปทดสอบอีกครั้ง
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 ปรากฎว่าได้ถือ
ตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 200,904 ล็อต หรื อประมาณ 10.21 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาล
สุ ทธิ (Net Long) 179,279 ล็อต หรื อประมาณ 9.11 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (22 กันยายน 2563) และ
เทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ดเป็ นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน
(27 กันยายน 2559)
-----------------------------ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้ อยและนา้ ตาลไทย จากัด
5 ตุลาคม 2563

