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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่6 - 10 มกราคม 2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (6 – 10  มกราคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ของปี 

2563  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ความตึงเครียดในตะวนัออกกลางจากการโจมตี

ขีปนาวธุของอิหร่านบนฐานทพัของสหรัฐฯ ในอิรัก และการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัดิบเป็นประโยชน์ต่อราคา   

เอทานอล และอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิต

น ้าตาล และจากการคาดการณ์วา่จีนจะเพิ่มการน าเขา้เอทานอล โดยคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติของ

จีนวางแผนท่ีจะเผยแพร่ขอ้บงัคบัเพื่อเพิ่มการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในปีน้ี โดยขอ้มูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 

(USDA) รายงานวา่จีนจะตอ้งใชเ้อทานอล 18 ลา้นลิตร/ปี ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็น 4 เท่า ของ 4.2  ลา้นลิตร     ในปัจจุบนั 

เพื่อบงัคบัใช ้ E-10 (ผสมเอทานอลกบัน ้ามนัเบนซิน 10%) เพื่อตอบสนองความตอ้งการน ้ามนัเบนซิน 3.6 ลา้น

บาร์เรล/วนั ความตอ้งการเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนจะช่วยใหโ้รงกลัน่ใชอ้อ้ยมากข้ึนส าหรับการผลิตเอทานอลซ่ึงจะ

ช่วยลดการผลิตน ้าตาลและสนบัสนุนราคาน ้าตาล นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์

ของ Paragon Global Markets  ในปี 2562/2563 วา่จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) 10 ลา้นตนั ซ่ึงสูง

กวา่ประมาณการของ ISO ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 6.1 ลา้นตนั เน่ืองจากการลดลงของผลผลิตน ้าตาลในเมก็ซิโก 

สหรัฐอเมริกา และไทย โดยราคาน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึนสูงสุดในรอบ 14 เดือน ตามท่ี Citigroup ไดค้าดวา่จะมีผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 เป็น 7.6 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีท่ี 7.0 ลา้นตนั  และ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานประมาณการอุปทานและอุปสงคข์องโลก (World Agricultural Supply and 

Demand Estimates : WASDE)  ปี 2562/2563  วา่ผลผลิตน ้าตาลในสหรัฐฯ จะลดลง 1.5% เหลือ 8.158 ลา้นตนั 

จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนธนัวาคมท่ี 8.28 ลา้นตนั    

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.37-14.12 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.07 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.76 เซนต ์หรือ 5.71%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.45-14.09 เซนต ์ และปิด

ตลาดท่ี 14.07 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.68 เซนต ์หรือ 5.08%  
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
10 มกราคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
3 มกราคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 14.12 13.37 14.07 13.31 +0.76 
พฤษภาคม  2563 14.09 13.45 14.07 13.39 +0.68 
กรกฎาคม 2563 14.10 13.55 14.07 13.49 +0.58 
ตุลาคม 2563 14.23 13.78 14.21 13.72 +0.49 
มีนาคม 2564 14.60 14.27 14.59 14.23 +0.36 
พฤษภาคม  2564 14.39 14.14 14.39 14.13 +0.26 
กรกฎาคม  2564 14.26 13.99 14.21 14.04 +0.17 
ตุลาคม  2564 14.25 13.97 14.19 14.07 +0.12 
มีนาคม  2565 14.63 14.32 14.49 14.45 +0.04 
พฤษภาคม  2565 14.56 14.21 14.35 14.37 -0.02 
กรกฎาคม  2565 14.49 14.12 14.21 14.29 -0.08 
ตุลาคม 2565 14.59 14.19 14.27 14.36 -0.09 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 7  มกราคม 2563  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน) 

ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สตอ็คตน้ปี 78,296.1 78,270.4 68,962.1 71,197.9 80,263.1 
ผลผลิต 175,122.2 184,946.9 194,154.6 179,495.8 174,036.2 
การน าเขา้ 70,043.5 67,230.2 69,703.2 70,617.0 70,468.1 
การบริโภค 185,619.9 183,925.8 182,876.6 180,312.9 179,595.7 
การส่งออก 70,445.0 68,225.6 71,673.0 72,035.6 73,973.8 
สตอ็คปลายปี 67,396.8 78,296.1 78,270.4 68,962.1 71,197.9 
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+/- ผลผลิต  -9,824.7 -9,207.7 14,658.8 5,459.6 -6,675.9 
+/- %  -5.31 -4.74 8.17 3.14 -3.69 
+/- การบริโภค 1,694.1 1,049.2 2,563.7 717.2 905.3 
+/-% 0.92 0.57 1.42 0.40 0.51 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 36.31 42.57 42.80 38.25 39.64 
น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-10,899.3 25.7 9,308.3 -2,235.8 -9,065.2 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  10 มกราคม 2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2563  รัสเซียผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้7.05 ลา้นตนั  โดยมีผลผลิตบ้ีทจ านวน 

49.00 ลา้นตนั  และมีบ้ีทจ านวน   46.5 ลา้นตนั ท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต  โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 25 

โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต ส่วนใหญ่อยูใ่นเขต Central Federal  ขณะท่ีปีท่ีแลว้มีโรงาน 13 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต 

 Soyuzrossakhar คาดการณ์ผลผลิตรวมจะอยูที่ 7.2 ลา้นตนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั  

ส่วนการส่งออกน ้าตาลจากบ้ีทในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจ านวน 101,500 ตนั  ซ่ึงสูงสุดนบัตั้งแต่ตน้ปี 2562   

โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิสถาน (42,300 ตนั) ทาจิกิสถาน (14,300 ตนั) อาเซอร์ไบจาน (12,000 ตนั) ) และยเูครน 

(8,900 ตนั) รวมในช่วง 11 เดือนแรก รัสเซียส่งออกน ้าตาลจ านวน 478,000 ตนั 

  วนัท่ี 6  มกราคม 2563 สถาบนัเพื่อการตลาดเกษตร (IKAR) ) ของรัสเซีย รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของ

รัสเซียในปี 2562/2563 อาจจะมากกวา่ 7.4 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) และรวมถึงท่ีไดจ้ากการแยก

กากน ้าตาล (ซ่ึงจะด าเนินต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม) จะเพิ่มข้ึน 21% จากปีก่อน   การเก็บเก่ียวบ้ีทของรัสเซียในปี 

2562 เพิ่มข้ึน 29% เป็น 53.4 ลา้นตนั  และเกินกวา่จุดสูงสุดในประวติัศาสตร์ในปี 2560  เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูก

เพิ่มข้ึน 2.5%  ผลผลิตบ้ีทเพิ่มข้ึน 26%  โดยเฉพาะทางภาคใต ้ (เพิ่มข้ึน 36%) เน่ืองจากการเพาะปลูกและสภาพ

อากาศท่ีดี เกือบจะดีท่ีสุดส าหรับบ้ีท  เปอร์เซนตน์ ้าตาลของบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 18.02% (จาก 17.93% ในปีก่อน)  และ

อตัราการหีบสกดัเพิ่มข้ึนเป็น 15.45% จาก 15.27%  

  รวมการส่งออกน ้าตาลทั้งหมดของปี 2562/2563  อาจจะมากกวา่ 0.9-1.0 ลา้นตนั   โดยค านึงถึงการยกเลิก

ภาษีน าเขา้ในอุซเบกิสถานตั้งแต่เดือนมกราคม   รัสเซียไดก้ลายเป็นอนัดบั 1 ของโลกในการส่งออกยสีต ์ ซ่ึงผลิต

จากกากน ้าตาล และเยือ่กระดาษจากบ้ีท ทั้งน้ีการส่งออกในปี 2562/2563 อาจเกินกวา่ 1.4 ลา้นตนั 
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อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 10 มกราคม 2563 กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง         ณ 
วนัจท่ี 29 ธนัวาคม 2562  ดงัน้ี 
 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 777,869 798,254 -2.55 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.68 12.30 -5.07 

   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 115.21 116.91 -1.45 

 
 วนัท่ี  10 มกราคม 2563  เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,805,707 1,797,177 +0.47 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 197,425 193,660 +1.94 
โมลาส (ตนั) 63,495 65,099 -2.46 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 10.93 10.78 +1.46 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.52 3.62 -2.93 

  

 วนัท่ี 9 มกราคม 2563 Sader ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2562/2563   เพียง 
ณ วนัท่ี  4 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 101,653 139,086 -26.91  
ปริมาณออ้ย (ตนั) 8,060,803 11,154,327 -27.73  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 744,455 1,062,228 -29.92  
อตัราการหีบสกดั (%) 9.24 9.52 -2.94  
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.32 7.64 -4.19  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.30 80.20 -1.12  

 



www.sugarzone.in.th 

 

-5- 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี  10 มกราคม 2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  22 ธนัวาคม  2562 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 5,872,870 7,244,302 -18.93 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 502,714 647,994 -22.42 
โมลาส (ตนั) 235,422 287,377 -18.08 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.56 8.94 -4.30 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.01 3.97 +1.05 

 

วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากความตึงเครียดในตะวนัออกกลางจากการโจมตีขีปนาวธุของ

อิหร่านบนฐานทพัของสหรัฐฯ ในอิรัก และจากการคาดการณ์วา่จีนจะเพิ่มการน าเขา้เอทานอล โดย

คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนวางแผนท่ีจะเผยแพร่ขอ้บงัคบัเพื่อเพิ่มการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพใน

ปีน้ี โดยขอ้มูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา่จีนจะตอ้งใชเ้อทานอล 18 ลา้นลิตร/ปี ซ่ึงเพิ่มข้ึน

เป็น 4 เท่า ของ 4.2  ลา้นลิตร ในปัจจุบนั เพื่อบงัคบัใช ้ E-10 (ผสมเอทานอลกบัน ้ามนัเบนซิน 10%) เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการน ้ามนัเบนซิน 3.6 ลา้นบาร์เรล/วนั ความตอ้งการเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนจะช่วยใหโ้รงกลัน่

ใชอ้อ้ยมากข้ึนส าหรับการผลิตเอทานอลซ่ึงจะช่วยลดการผลิตน ้าตาลและสนบัสนุนราคาน ้าตาล นอกจากน้ีราคา

น ้าตาลยงัไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ของ Paragon Global Markets  ในปี 2562/2563 วา่จะมีผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) 10 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการของ ISO ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 6.1 ลา้นตนั เน่ืองจาก

การลดลงของผลผลิตน ้าตาลในเมก็ซิโก สหรัฐอเมริกา และไทย โดยราคาน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึนสูงสุดในรอบ 14 

เดือน ตามท่ี Citigroup ไดค้าดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 เป็น 7.6 ลา้นตนั จากท่ี

คาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีท่ี 7.0 ลา้นตนั  และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานประมาณการอุปทานและอุปสงค์

ของโลก (World Agricultural Supply and Demand Estimates : WASDE)  ปี 2562/2563  วา่ผลผลิตน ้าตาลใน

สหรัฐฯ จะลดลง 1.5% เหลือ 8.158 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนธนัวาคมท่ี 8.28 ลา้นตนั    
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   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 23,241  ล็อต หรือประมาณ 1.18 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ านวน จ านวน 30,673  ล็อต หรือประมาณ 1.56 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (31 ธนัวาคม 

2562)   

 หลงัจากหลายสถาบนัไดมี้การปรับเพิ่มผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) จากท่ีไดค้าดการณ์ไว้
ก่อนหนา้น้ี  ท าใหร้าคามีการปรับตวัเพิ่มข้ึนมาปิดไดเ้หนือระดบั 14.00 เซนต/์ปอนด ์ ซ่ึงท าใหภ้าพรวมของ
ตลาดในสัปดาห์จะอยูใ่นทิศทางขาข้ึนต่อไปได ้ แต่ในทางเทคนิคกราฟราคาไดป้รับตวัสูงข้ึนมาพอสมควร  
น่าจะเขา้ไปอยูใ่นเขตซ้ือมากเกินไป (Over sold) ในสัญญาณทางเทคนิคของ Relative Strength Index (RSI) 
ดงันั้นอาจจะมีการปรับตวัลดลงไดบ้า้งเพื่อปรับฐานราคา  
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