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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 31  สิงหาคม – 4 กนัยายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 31  สิงหาคม – 4 กนัยายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 36 ของปี 2563 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งสัปดาห์สู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ จากการคาดการณ์ขององค์การน ้ าตาลระหว่างประเทศ (ISO) ถึงการ  ขาดดุล

น ้ าตาลโลก (deficit) ในปี 2563/2564 ท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 0.72 ล้านตนั จากเดิมท่ีขาดดุล 0.14 ล้านตนั     ในปี 

2562/2563 นอกจากน้ีราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์เช่นเดียวกนั ส่งผลให้ราคาเอ

ทานอลลดลงและเป็นผลลบต่อราคาน ้ าตาล โดยอาจจะท าให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตน ้ าตาล

มากกว่าการผลิตเอทานอล ขณะท่ีการถือตั๋วซ้ือน ้ าตาลสุทธิจ านวนมากจากกองทุนนักเก็งก าไร โดย 

Commitment   of Traders (COT) รายงานว่า เม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมา (28 สิงหาคม 2563) กลุ่มกองทุนไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) ประจ าสัปดาห์ส้ินสุด ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 เพิ่มข้ึน 10,443 ล็อต  สู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 3 ปี ท่ี 189,694 ล็อต  ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.86-12.80  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.93 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.67 เซนต ์หรือ 5.32%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.55-13.43 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.61 

เซนต ์ลดลง 0.61 เซนต ์ หรือ 4.61%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
4  กนัยายน  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2563 12.80 11.86 11.93 12.60 -0.67 
มีนาคม 2564 13.43 12.55 12.61 13.22 -0.61 

พฤษภาคม  2564 13.21 12.46 12.51 12.98 -0.47 
กรกฎาคม 2564 12.94 12.35 12.39 12.70 -0.31 
ตุลาคม  2564 12.89 12.37 12.42 12.62 -0.20 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 13.12 12.71 12.73 12.85 -0.12 
พฤษภาคม  2565 12.67 12.29 12.31 12.36 -0.05 
กรกฎาคม  2565 12.32 11.94 12.00 12.01 -0.01 
ตุลาคม 2565 12.20 11.81 11.90 11.91 -0.01 
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มีนาคม  2566 12.46 12.07 12.20 12.17 +0.03 
พฤษภาคม 2566 12.25 12.00 12.13 12.08 +0.05 
กรกฎาคม 2566 12.22 12.02 12.07 12.01 +0.06 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี  2 กนัยายน 2563 รอยเตอร์รายงานวา่  ISO ประมาณการผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ใน

ปี 2563/2564  จะอยูท่ี่ 724,000 ตนั เทียบกบั 136,000 ตนั ในปี 2562/2563 จากเดิมท่ีคาดวา่ในปี 2562/2563 จะมี

ผลผลิตน ้ าตาลส่วนขาดจ านวนมากถึง 7.3 ลา้นตนั แต่ทัว่โลกไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 จึงท าให้ความ

ตอ้งการน ้าตาลลดลง 

 

 

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 2 กนัยายน 2563 รายงานจาก SECEX ในเดือนสิงหาคม ประเทศบราซิลมีการส่งออกน ้าตาล อยู่

ท่ี 3.474 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 118% จากเดือนเดียวกนัในปีท่ีแลว้ 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 รัฐบาลอินเดียมีการวางแผนเตรียมเงินจ านวน 100-120 พนัลา้นรูปี (1.5 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับการอุดหนุนและช่วยเหลืออุตสาหกรรมน ้ าตาลในฤดูกาลหน้าท่ีจะถึงน้ี ซ่ึงคาดว่าจะมี

การประกาศรายละเอียดภายในเดือนกนัยายนน้ี และรวมทั้งเป้าหมายในการส่งออกท่ี 6.5 – 7.0 ลา้นตนั ในปี

หนา้ 

   

วจิารณ์และความเห็น 
 หลงัจากราคาน ้าตาลโลกไม่สามารถข้ึนไปทะลุแนวตา้นไดก้็มีการปรับตวัลงมาและทะลุแนวรับท่ี

ส าคญัท่ี 12.40 เซนต ์ ส าหรับราคาน ้าตาลเดือนตุลาคม 2563 ท าใหก้องทุนและนกัเก็งก าไรท าการเทขายตัว๋ซ้ือท่ี

ถืออยู ่ ประกอบกบัสัญญาส่งมอบเดือนตุลาคม 2563 ใกลจ้ะหมดอายลุง (30 กนัยายน 2563) และตอนน้ี   คาดวา่

ราคาน่าจะลงไปทดสอบแนวรับท่ี 11.90  และ 11.50 เซนต ์ 
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  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  1 กนัยายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 190,949 ล็อต หรือประมาณ 9.70 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ  านวน 189,694 ล็อต หรือประมาณ 9.64 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (25 สิงหาคม 2563) และ

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

(27 กนัยายน 2559)   

 

   

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

 

 
 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

8 กนัยายน 2563 


