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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่2 – 6 มีนาคม  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 2 -6 มีนาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 10 ของปี 

2563 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึง จากเงินเรียลของ

บราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 4.6708 เรียล/ดอลลาร์สหรัฐฯ (6 มีนาคม 2563) การปรับตวัลดลง

กระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิล        และราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 

ปี 9 เดือน ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอลและส่งผลใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิต

น ้าตาลมากข้ึน ขณะท่ีตลาดยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัอุปสงคน์ ้าตาลโลกท่ีอ่อนแอซ่ึงยงัคงส่งผลใหร้าคาน ้าตาล

ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.95-14.40 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.02 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 1.12 เซนต ์หรือ 7.92%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.97-14.30 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

13.02 เซนต ์ลดลง 1.04 เซนต ์หรือ 7.40%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
6 มีนาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 

2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 14.40 12.95 13.02 14.14 -1.12 
กรกฎาคม 2563 14.30 12.97 13.02 14.06 -1.04 
ตุลาคม 2563 14.35 13.17 13.23 14.12 -0.89 
มีนาคม 2564 14.61 13.60 13.66 14.43 -0.77 
พฤษภาคม  2564 14.12 13.26 13.32 13.97 -0.65 
กรกฎาคม  2564 13.80 13.00 13.06 13.59 -0.53 
ตุลาคม  2564 13.78 13.03 13.10 13.53 -0.43 
มีนาคม  2565 13.98 13.22 13.38 13.70 -0.32 
พฤษภาคม  2565 13.72 13.00 13.18 13.48 -0.30 
กรกฎาคม  2565 13.53 12.82 13.01 13.29 -0.28 
ตุลาคม 2565 13.60 12.90 13.07 13.35 -0.28 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

  น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562  ตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ส้ินสุดระยะเวลาในการ

ซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  ปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 18,820 ล็อต 

(956,056 ตนั) โดยมีบริษทั Wilmar เป็นผูรั้บมอบน ้ าตาลแต่เพียงผูเ้ดียว ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั: Sucden  

5,842 ล็อต (296,773.6 เมตริกตนั),  E D & F Man  4,176 ล็อต ( 212,140.8 เมตริกตนั),  Glencore  3,443 ล็อต 

(174,904.4 เมตริกตนั),  Czarnikow 2,232 ล็อต (113,385.6 เมตริกตนั) , Louis Dreyfus 1,898 ล็อต (96,418.4 

เมตริกตนั), ), Enerfo 354 ล็อต (17,983.2 เมตริกตนั),  Cofco  147 ล็อต (7,467.6 เมตริกตนั) และอ่ืน ๆ   728 

ล็อต (36,982.4 เมตริกตนั)  โดยเป็นน ้ าตาลจากบราซิล 14,473 ล็อต (735,228.4 เมตริกตนั)  กวัเตมาลา 3,462 

ล็อต (175,869.6 เมตริกตนั)  อฟัริกาใต ้ 787 ล็อต (39,979.6 เมตริกตนั)  และเอลซนัวาดอร์   98 ล็อต (4,978.4 

เมตริกตนั)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 2562/2563 

เพียง ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้7,538,000 ตนั เพิ่มข้ึน 28.7% จาก 5,859,200 

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิตมีจ านวน 50,361,300 ตนั  เพิ่มข้ึน 

30.9% จาก 38,466,100 ตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.97%  ลดลงจาก 15.23% ในปีก่อน  โดยมี

โรงงาน 4 โรงงาน ท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่จาก 74 โรงงงานท่ีเปิดด าเนินการผลิตในฤดูการผลิตน้ี   

 ขณะเดียวกนัส านกังานสถิติของรัสเซีย (Rosstat) ไดป้รับประมาณการผลผลิตบ้ีทในปี 2562 เป็น 54.4 

ลา้นตนั จาก 50.788 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 29% ท่ี 42.066 ลา้นตนั ในปี 2561  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรไดป้ระมาณ

การเม่ือเดือนธนัวาคมไวท่ี้ 53.3 ลา้นตนั  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2563  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 

27,000 ตนั ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ 87,000 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2562 (จาก 61,000 ตนั ท่ีรายงานเม่ือ

เดือนก่อน) และต ่ากวา่ 139,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562/2563 

(ตุลาคม – กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 279,000 ตนั ลดลงจาก 771,000       ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกไปยงั  อิสราเอล 23% อียิปต ์11% นอร์เวย ์10% และแอลเบเนีย 8%   
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 รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปส่งออก 1.610 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.353 ลา้นตนั ในปีก่อน  ราคา

ส่งออกในเดือนธนัวาคม 2562 เฉล่ียอยูท่ี่ 387 ยโูร/ตนั (FOB) เพิ่มข้ึนจาก 353 ยโูร ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึน

จาก 313 ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในเดือนมกราคมอยูท่ี่ 175,000 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 102,000 ตนั ในเดือนก่อน  และสูงกวา่ 165,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 4 

เดือนแรกของปี 2562/2563 สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 685,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 521,000 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน    ส าหรับในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 1.915 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.308 

ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้น้ี  

 และ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม  2562  สตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรปมีจ านวน 12.070 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

9.053 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึนจาก 12.572 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 15 

ติดต่อกนัท่ีสต็อคน ้าตาลต ่ากวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีสตอ็คน ้าตาลเพิ่มข้ึนเสมอในระหวา่งส้ิน

เดือนกนัยายนถึงส้ินเดือนมกราคม (อยูใ่นฤดูการผลิตใหม่) 

 

อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 362,276 384,754 -5.84 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 25,337,889 30,206,142 -16.12 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,545,275 3,205,394 -20.59 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.05 10.61 -5.34 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.03 8.33 -15.67 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.94 78.51 -10.91 
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 วนัท่ี  5 มีนาคม 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  1 มีนาคม   2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 4,907,759 4,759,474 +3.12 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 565,557 542,063 +4.33 
โมลาส (ตนั) 199,854 195,053 +2.46 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.52 11.39 +1.18 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.07 4.10 -0.63 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  3  มีนาคม 2563 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1,325,552 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1,626,493 ตนั ในเดือนมกราคม  แต่เพิ่มข้ึน

จาก 1,177,701 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,119,732 ตนั ลดลง

จาก 1,145,673 ตนั  ในเดือนมกราคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 1,011,739 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ปีก่อน   และส่งออก

น ้าตาลทรายขาวจ านวน 189,354  ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 193,955 ตนั ในเดือนก่อน   แต่เพิ่มข้ึนจาก 

152,685 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562    รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562/25663 (เมษายน-มีนาคม) 

บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 17.907 ลา้นตนั ลดลงจาก 19.048  ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม

การส่งออกน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 ลดลงเหลือ 20.179 ลา้นตนั จาก 28.295 ลา้นตนั ในปี 

2560/2561 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี 6 มีนาคม  2563  มีรายงานวา่  ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  มณฑลกวางสีของจีนผลิตน ้าตาลได ้

5.741 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 4.295 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ย

เขา้หีบมีจ านวน 44.13 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 37.8 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.01% เพิ่มข้ึนจาก 11.36%  

ในปีก่อน  โดยในวนัท่ี 4 มีนาคมมี 38 โรงงานท่ีปิดหีบไปแลว้จาก ทั้งหมด 82 โรงงาน  ขณะท่ีในปี 

2561/2562 มณฑลกวางสีผลิตน ้าตาลได ้  6.34 ลา้นตนั    สมาคมน ้าตาลของจีนคาดวา่มณฑลกวางสีจะผลิต

น ้าตาลลดลงเล็กนอ้ยมาอยูท่ี่ 6.3 ลา้นตนั  สตอ็คน ้าตาล ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์อยูท่ี่ 3.28 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

806,000 ตนั ในปีก่อน  ราคาน ้าตาลทรายขาวเฉล่ีย (รวมภาษี) ในมณฑลอยูท่ี่ 5,724 หยวน/ตนั เพิ่มข้ึน 594 

หยวนต่อปี 
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 ขณะท่ีมณฑลยนูนานผลิตน ้าตาลได ้ 989,800 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 984,600 ตนั ในปีก่อน โดยมี 

โรงงานน ้าตาล 50 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต นอ้ยกวา่ 4 โรงงานในปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 8.126 

ลา้นตนั  เทียบกบั 8.068 ลา้นตนั ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 12.20% ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน    ราคา

น ้าตาลทรายขาวเฉล่ียท่ีคุนหมิงอยูท่ี่ 5,740 หยวน/ตนั เพิ่มข้ึนจาก 5,050 หยวน ในปีก่อน 

 มณฑลกวางตุง้ผลิตน ้าตาลได ้ 587,300 ตนั จากปริมาณออ้ยท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 5.5 ลา้นตนั  

เทียบกบั 654,750 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อตัราการสกดัอยูท่ี่  10.69% เพิ่มข้ึนจากจาก 9.76% ในปี

ก่อน   

 ในขณะเดียวกนัเขตการปกครองตนเองมองโกเลียในส้ินสุดการผลิตเม่ือส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ผลิต

น ้าตาลจากบ้ีทได ้725,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 75,000 ตนั จากปีก่อน 

 วนัท่ี  6 มีนาคม  2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  16 กุมภาพนัธ์  2563 
ดงัน้ี   

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 12,532,759 13,913,363 -9.92 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,110,967 1,277,917 -13.06 
โมลาส (ตนั) 526,850 567,948 -7.24 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.86 9.18 -3.49 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.20 4.08 +2.98 

 

 วนัท่ี  4 มีนาคม 2563  ส านกังานคณะกรรมการน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 

2563  รัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้5.118 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 46.325 ลา้นตนั  อตัราการหีบ

สกดั 11.05%    โดยมี 145 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  (โรงงานสหกรณ์ 79 โรงงาน  และภาคเอกชน 66 

โรงงาน)  และมี 26 โรงงานปิดการหีบออ้ยแลว้ 

 วนัท่ี  4 มีนาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนกุมภาพนัธ์อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้ 2.499 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.873 ลา้น ในช่วง

คร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์  และต ่ากวา่ 2.964 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดู

การผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 19.484 ลา้นตนั  ลดลงจาก      
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24.930 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมี  385 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 426 

โรงงานเม่ือสองสัปดาห์ก่อน และต ่ากวา่ 466 โรงงานเม่ือส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ในฤดูการผลิตน้ีมี 

453 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 520 โรงงานในปีก่อน ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้

7.686 ลา้นตนัโดยมี 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เพิ่มข้ึนจาก  7.387 ลา้นตนั โดยมี 117 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้าตาลเพียง 120 โรงงาน จาก 145 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่ เน่ืองจากขาด

ออ้ย และผลิตน ้าตาลได ้ 5.070 ลา้นตนั ลดลงจาก 9.288 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 

2561/2562 มี 152 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการ ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากทั้งหมด 192 โรงงงาน 

 รัฐ Karnataka ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ มี 31 โรงงาน จาก 63 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการผลิต และ

ผลิตน ้าตาลได ้ 3.260 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.173 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีมี  32 โรงงาน จาก 66 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต 

 รัฐ  Gujarat มี 14 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่ และผลิตน ้าตาลได ้683,000 ตนั ลดลง

จาก 879,000 ตนั ในปีก่อน โดยมีเพียง 2 โรงงาน จาก 16 โรงงานท่ีหยดุด าเนินการผลิต 

รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มี 18 โรงงานท่ีเร่ิมท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้ 365,000 

ตนั ลดลงจาก 570,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 4 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีหยุดด าเนินการผลิตเม่ือส้ินเดือน

กุมภาพนัธ์ในปีก่อน 

ส่วนในรัฐ Tamil Nadu  มี 21 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  ผลิตน ้าตาลได ้

320,000 ตนั เทียบกบั 463,000 ตนั ท่ีมี 32 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ในปีก่อน ส่วนในรัฐ  Bihar ผลิตน ้าตาล 

574,000 ตนั รัฐ  Punjab ผลิตน ้าตาลได ้450,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้430,000 ตนั รัฐ Madhya 

Pradesh and Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้330,000 ตนั และรัฐ Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้285,000 ตนั  

นอกจากน้ี ISMA รายงานวา่อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.5 ลา้นตนั ซ่ึง 2.2-2.3 ลา้นตนั ไดส่้ง

มอบจริง ขณะท่ีไดมี้การจดัสรรโควตาการส่งออกน ้าตาลท่ีไม่ไดใ้ชใ้หม่จ  านวน 600,000 ตนั และ ISMA 

คาดวา่การส่งออกทั้งหมดส าหรับปี 2562/2563 จะมากกวา่ 5 ลา้นตนั จากโควตารวม 6 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 2 มีนาคม  2563  มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Uttar Pradesh (UP) ของอินเดีย เพียง ณ 

วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 มีจ านวน 7.685 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 7.320 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ 
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ปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึนเป็น 69.292 ลา้นตนั จาก 65.340 ลา้นตนั ในปีก่อน  แต่อตัราการหีบสกดั

ลดลงเหลือ 11.09% จาก 11.20%   รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 ลดลงเหลือ 11.822 ลา้นตนั จากระดบั

สูงสุดท่ี 12.050 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 

 วนัท่ี  3 มีนาคม 2563  นาย Agus Suparmanto รัฐมนตรีการคา้ของอินโดนีเซียรายงานวา่  

อินโดนีเซียอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 438,802 ตนั จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 พื่อการบริโภค

ภายในประเทศ ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลในประเทศอยูท่ี่ 2.2 ลา้นตนั  การบริโภคภาคครัวเรือนภายในประเทศอยู่

ท่ี 2.8 ลา้นตนั  ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ กระทรวงเกษตรไดแ้นะน าใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 

130,000 ตนั โดยเป็นน ้าตาลจากอินเดีย 

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั

ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน จากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 4.6708 เรียล/ดอลลาร์

สหรัฐฯ (6 มีนาคม 2563) การปรับตวัลดลงกระตุน้ให้เกิดการส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้ าตาลบราซิล  และราคา

น ้ามนัดิบท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปี 9 เดือน  ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอลและส่งผลใหโ้รงงาน

น ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากข้ึน  ขณะท่ีความกงัวลเก่ียวกบัอุปสงคน์ ้าตาลโลกท่ี

อ่อนแอยงัคงส่งผลใหร้าคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  3. มีนาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 108,607  ล็อต หรือประมาณ 5.52 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ านวน 165,132  ล็อต หรือประมาณ 8.39 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (25 กุมภาพนัธ์ 2563)   

 ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ยงัคงส่งผลต่อเน่ือง เพราะการระบาดและอตัราการเสียชีวติยงัคง

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งในทวปียโุรปและอเมริกา ท าใหย้ากท่ีจะคาดการณ์ถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน  เพราะท าให้

นกัลงทุนทัว่โลกเกิดความไม่มัน่ใจในการเติบโตและความเสียหายต่อเศรษฐกิจทัว่โลก  รวมถึงตลาดน ้ามนัและ

ตลาดน ้าตาลดว้ยเช่นกนั ราคาน ้าตาลไดส้ะทอ้นถึงปัจจยัลบดา้นต่าง ๆ ไปมากพอสมควร  โอกาสท่ีราคาจะ

ลดลงอยา่งมากไม่น่าจะเกิดข้ึนอีก  คงตอ้งรอเวลาใหผ้า่นไปสักระยะ ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะกลบัสู่ภาวะปกติ คาด

วา่ราคาน ้าตาลน่าจะกลบัไปสู่ 13.00 -  13.50 เซนต/์ปอนด ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้  

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

 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

9 มีนาคม 2563 


