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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 29  มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 27 ของปี 2563 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 ตลาดปิดท าการ เน่ืองจาก

เป็นวนัชาติของสหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน       เม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อราคา   เอทานอล และอาจ

กระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล ซ่ึงจะ

ช่วยลดปริมาณน ้าตาลในตลาด  และเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ   ท าใหมี้โอกาส

ในการลดการส่งออกน ้าตาลของบราซิล  นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บปัจจยัหนุนจากความวติกกงัวลดา้น

การเพาะปลูกในอินเดีย หลงัจากท่ีมีตัก๊แตนฝงูใหม่ยา้ยเขา้มาอยูท่ี่รัฐ Uttar Pradesh ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกออ้ยท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย  และ Rabobank  คาดการณ์วา่ภาวะความแหง้แลง้ในประเทศไทยจะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาล

ในปี 2563/2564 ลดลง 5%  เหลือ 8.15 ลา้นตนั   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.39-12.25 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.24 เซนต ์ เพื่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.62 เซนต ์ หรือ 5.34%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.05-12.90 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 12.89 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.63 เซนต ์ หรือ 5.14%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

2 กรกฎาคม  2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

26 มิถุนายน 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 11.90 11.33 11.84* 11.55 +0.29 
ตุลาคม 2563 12.25 11.39 12.24 11.62 +0.62 
มีนาคม 2564 12.90 12.05 12.89 12.26 +0.63 
พฤษภาคม  2564 12.57 11.86 12.56 12.02 +0.54 
กรกฎาคม 2564 12.29 11.67 12.27 11.81 +0.46 
ตุลาคม  2564 12.23 11.66 12.19 11.78 +0.41 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.47 11.97 12.45 12.07 +0.38 
พฤษภาคม  2565 12.17 11.75 12.16 11.83 +0.33 
กรกฎาคม  2565 11.96 11.55 11.94 11.66 +0.28 
ตุลาคม 2565 11.95 11.56 11.95 11.68 +0.27 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

มีนาคม  2566 12.23 11.84 12.24 11.99 +0.25 
พฤษภาคม 2566 12.10 11.82 12.12 11.92 +0.20 

*เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนกรกฎาคม 2563  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  

ข่าวทีส่ าคัญ 

 น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2563 ส้ินสุดระยะเวลาการ

ซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 4,993 ล็อต หรือ

ประมาณ 253,656 เมตริกตนั โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิลทั้งหมด  บริษทัผูส่้งมอบไดแ้ก่ Sucden 1,128 ล็อต  

และ Raizen 3,865 ล็อต   ส่วนผูรั้บมอบไดแ้ก่ บริษทั Wilmar 931 ล็อต  Czarnikow  2,362 ล็อต และ Louis 

Dreyfus  1,700  ล็อต 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563  นาย Jamal Al Ghurair ผูอ้  านวยการของ Al Khaleej Sugar Co รายงานวา่  

โรงงานรีไฟน์น ้าตาลรายใหญ่ในดูไบจะด าเนินการผลิตน ้ าตาลเตม็ก าลงัการผลิตท่ี 7,000 ตนั/วนั ไปอีก 3 

เดือนขา้งหนา้ เน่ืองจากความตอ้งการน ้าตาลในตลาดยงัคงสูงอยู ่ จากทั้งผลผลิตของไทยท่ีลดลงและการเร่ิม

กกัตุนน ้าตาลในช่วง lockdown และถา้ปีหนา้ผลผลิตของไทยยงัคงอยูร่ะดบัน้ี ทางโรงงานก็จะยงัคงแผนการ

ผลิตเหมือนปีน้ีอีกคร้ัง  

  วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 มีรายงานข่าววา่รัฐ Maharashtra ส่งออกน ้าตาล ในระหวา่งเดือนมกราคม 

– มิถุนายน 2563 จ านวน 3.6 ลา้นตนั เทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 6 ลา้นตนัในช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีนาย 

Jayprakash Dandegaonkar ประธานสภาสหพนัธ์น ้าตาลรัฐ Maharashtra กล่าววา่ การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 และการ lockdown ท าใหก้ระบวนการส่งออกชะลอตวัลง และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – 

มิถุนายน 2563 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวนเกือบ 57 ลา้นตนั โดยมีโรงงานน ้าตาล 144 แห่ง และผลิตน ้าตาล

ได ้6.3 ลา้นตนั จนถึงขณะน้ีน ้าตาลส่วนใหญ่ไดถู้กส่งออกไปยงัอินโดนีเซีย และอิหร่านแลว้  
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วจิารณ์และความเห็น 
 
            ปัจจยัพื้นฐานไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงมากนกั จะมีเพียงประเด็นส าคญัคือการระบาดของ COVID 19 

ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความตอ้งการน ้าตาลทัว่โลกและการผลิตน ้าตาลของประเทศบราซิลท่ีอาจจะสะดุด

ลง  ตลาดยงัคงอยูใ่นระหวา่งการปรับพกัตวั เพื่อรอปัจจยัใหม่ๆ เขา้มากระทบ 

         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 61,446 ล็อต หรือประมาณ 3.12 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 58,272 ล็อต หรือประมาณ 2.96 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (23 มิถุนายน 

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

11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 

 

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

 

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 7 กรกฎาคม 2563 


