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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  6- 10  เมษายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 6 – 10  เมษายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 15 

ของปี 2563  ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 10 เมษายน 2563  ตลาดน ้าตาลนิวยอร์คปิดท าการเน่ือง

ในวนั Good Friday ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั โดยในวนั

แรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการท่ีเงินเรียลของบราซิลและราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนจากท่ีไดอ่้อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา  โดยไดรั้บแรงหนุนจากประเด็นเก่ียวกบัสงครามราคา

น ้ามนัระหวา่งรัสเซียและซาอุดิอาระเบียท่ีจะลดก าลงัการผลิตลง  เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด ก่อนท่ีราคา

น ้าตาลจะปรับตวัลดลง จากความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการน ้าตาลท่ีลดลงเน่ืองจากการระบาดของโรค 

Covid-19 หลงัจากท่ีนกัวจิยั Czarnikow ไดป้รับลดปริมาณการใชน้ ้าตาลทัว่โลกในปีน้ีลง 2.0 ลา้นตนั (24 

มีนาคม 2563) โดยเป็นผลมาจากการบริโภคอาหาร และเคร่ืองด่ืมนอกบา้นลดลง เน่ืองจากการปิดร้านอาหาร

เพื่อป้องกนัการระบาดของโรค Covid-19 และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง เม่ือจาก

ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์   ท าใหเ้กิดแรงซ้ือคืน (short-covering) ในตลาดน ้าตาล

ล่วงหนา้ แต่อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลยงัคงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการน ้าตาลท่ี

ลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ขณะท่ี Commerzbank ไดป้รับลดราคาน ้าตาลไตรมาสท่ี 

4/2563 ลงเหลือ 12 เซนต/์ปอนด ์ จาก 15 เซนต/์ปอนด ์ ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ โดยอา้งถึงราคา

น ้ามนัดิบ และเงินเรียลบราซิล/ เหรียญสหรัฐฯ  ท่ีลดลง    

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.22-10.60 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.43 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.12 เซนต ์ หรือ 1.16%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.23-10.64 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 10.49 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.16 เซนต ์หรือ 1.55%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 10.60 10.22 10.43 10.31 +0.12 
กรกฎาคม 2563 10.64 10.23 10.49 10.33 +0.16 
ตุลาคม 2563 10.88 10.46 10.76 10.53 +0.23 
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มีนาคม 2564 11.56 11.09 11.46 11.09 +0.37 
พฤษภาคม  2564 11.55 11.01 11.51 11.00 +0.51 
กรกฎาคม  2564 11.63 10.94 11.63 10.94 +0.69 
ตุลาคม  2564 11.91 11.11 11.90 11.12 +0.78 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.45 11.58 12.44 11.61 +0.83 
พฤษภาคม  2565 12.47 11.61 12.46 11.63 +0.83 
กรกฎาคม  2565 12.50 11.67 12.49 11.67 +0.82 
ตุลาคม 2565 12.56 12.14 12.74 11.93 +0.81 
มีนาคม  2566 12.70 12.55 13.16 12.39 +0.77 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 6 เมษายน 2563  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน)  

ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
สตอ็คตน้ปี 69,261.8 78,866.6 78,613.6 69,062.8 71,199.0 
ผลผลิต 184,664.7 175,946.1 184,781.1 194,201.9 179,627.1 
การน าเขา้ 69,612.6 69,017.4 65,521.6 69,625.4 70,532.3 
การบริโภค 185,497.9 183,810.9 183,214.3 182,624.5 180,294.2 
การส่งออก 70,336.6 70,757.3 66,835.4 71,651.9 72,001.4 
สตอ็คปลายปี 67,704.6 69,261.8 78,866.6 78,613.6 69,062.8 
+/- ผลผลิต  8,718.6 -8,835.0 -9,420.8 14,574.8 5,593.6 
+/- %  4.96 -4.78 -4.85 8.11 3.21 
+/- การบริโภค 1,687.0 596.6 589.8 2,330.3 708.5 
+/-% 0.92 0.33 0.32 1.29 0.39 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 36.50 37.68 43.05 43.05 38.31 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-1,557.2 -9,604.8 253.0 9,550.8 -2,136.2 
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ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2563  กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็ก รายงานวา่ ในปี 2562/2563 สาธารณรัฐ

เช็กผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 509,057 ตนั ลดลงจาก 515,000 ตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนธนัวาคม และ

ลดลง 11.1% จาก 572,798 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 3,501,228 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 3,494,896 

ตนั ในปีก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.91% ลดลงจาก 18.13% ในปีก่อน  ฤดูการผลิตเร่ิมข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 

กนัยายน 2562 (เร็วกวา่ปีก่อน 2 วนั)  และส้ินสุดฤดูการผลิตเม่ือ 18 มกราคม 2563     (เร็วกวา่ปีก่อน 20 วนั) 

ระยะเวลาการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 106.3 วนั จาก 115.3 วนั  โดยคาดวา่บ้ีทจ านวน 188,477 ตนั น าไปใชใ้น

วตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากน ้าตาล (เช่น การผลิตเอทานอล)  ลดลงจาก 311,225 ตนั ในปีก่อน โดยพื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทส าหรับผลิตเอทานอลมีจ านวน  3,092 แฮคแต ลดลงจาก  5,952  แฮคแต ในปีก่อน และ 8,162 

แฮคแต ในปี 2560/2561   พื้นท่ีปลูกบ้ีทส าหรับผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 57,538 แฮคแต ลดลง 4%  จาก  60,199 แฮค

แต ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  60.85 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 58.06 ตนั/แฮคแต  ซ่ึงต ่ากวา่

ค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 68.44 ตนั/แฮคแต ผลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 10.29 ตนั/แฮคแต จาก 10.52 ตนั/แฮคแต ในปี

ก่อน เป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2553/2554   ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวอยูท่ี่ 8.85 ตนั/แฮคแต จาก  9.52 แฮคแต 

ในปีก่อน 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2563 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2563 เกษตรกร

ไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 271,300 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 162,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของ      ปีก่อน 

หรือ 25% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ีท่ี 1.082 ลา้นแฮคแต  

    ขณะเดียวกนัสหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทแลว้  

275,500 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 176,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรือ 28.3% แฮคแต ของพื้นท่ี

เพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ีท่ี 973,500 แฮคแต  

วนัท่ี 6 เมษายน 2563  กระทรวงการพฒันาเศรษฐกิจการคา้และการเกษตรของยเูครน รายงานวา่

เพียง ณ วนัท่ี 4 เมษายน  2563  เกษตรกรของยเูครนเพาะปลูกบ้ืทได ้24,000 แฮคแต หรือคิดเป็น 12% ของ

ของพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีคาดการณ์ไว ้200,000 แฮคแต ขณะท่ีในปี 2562 พื้นท่ีเพาะปลูกมีจ านวน 221,900      แฮค

แต ลดลงจาก 276,200 แฮคแต ในปี 2561 
  
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 4 เมษายน  2563 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 558,795 543,140 +2.88 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 36,762,352 41,567,167 -11.56 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,833,816 4,570,025 -16.11 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.43 10.99 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.86 8.41 -18.46 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 65.79 76.53 -14.04 

 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  29 มีนาคม 2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 6,222,795 6,039,813 +3.03 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) 
(ตนั) 

725,705 702,834 +3.25 
โมลาส (ตนั) 265,363 255,834 +3.73 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.66 11.64 +0.22 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.26 4.24 +0.68 

 

 วนัท่ี 6 เมษายน 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  
29 มีนาคม 2563  ดงัน้ี 

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

ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,288,675.00 2,389,243 -4.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.63 12.23 -4.92 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 112.10 114.13 -1.78 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2563 บริษทัท่ีปรึกษา FG/A  รายงานวา่ ความตอ้งการเช้ือเพลิงท่ีลดลงในดา้นการ
ขนส่งทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล อาจท าใหมี้การผลิตเอทานอล hydrous ในปี 2563/2564 ลดลงมากถึง  
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35% และในสถานการณ์น้ีการผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 37.5 ลา้นตนั หรือมากกวา่ 33% ในฤดูการผลิตก่อน 
(26.8 ลา้นตนั)  ในขณะท่ีการผลิตเอทานอล hydrous จะลดลงเหลือ 16.4 พนัลา้นลิตร จาก 22.5 พนัลา้นลิตร 
ในปีก่อน  นอกจากน้ี FG/A ยงัคาดการณ์วา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบโดยรวมจะอยูท่ี่ 605 ลา้นตนั  และปริมาณการ
ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงโดยรวมของกลุ่มยานยนตจ์ะลดลง 6.1%  

 วนัท่ี 7 เมษายน 2563  Marex Spectron คาดวา่ในปี 2563/2564  ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล จะมี

ปริมาณน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 33.8 ลา้นตนั จากการคาดการณ์คร้ังก่อนท่ี 26.7 ลา้นตนั  เป็นผลส ารวจจาก 29 

บริษทั ท่ีมีทั้งกองทุน โรงงานน ้าตาล และผูเ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมน้ี  โดยสาเหตุหลกัคือ     ความตอ้งการ

ใชเ้อทานอลในบราซิลท่ีลดลงอยา่งมาก  ผลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเป็น 599 ลา้นตนั จาก 590 ลา้นตนั 

ในปีก่อน ขณะท่ีการส ารวจของ  Reuters ในปลายเดือนมกราคม คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 จะ

เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเป็น 29.4 ลา้นตนั  

    นอกจากน้ี Marex Spectron ยงัคาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 ผลผลิตน ้าตาลของประเทศไทยจะเพิ่มข้ึน

เป็น 8.9 ลา้นตนั จาก 8.3 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 แต่ยงัคงต ่ากวา่ 14.6 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  

 วนัท่ี 7 เมษายน 2563  บริษทัท่ีปรึกษา Archer คาดการณ์วา่โรงงานน ้าตาลของบราซิลไดท้  าการ

ป้องกนัความเส่ียงโดยท าการขายน ้าตาลจ านวน 17.063 ลา้นตนั ตามสัญญาเดือนมีนาคมในตลาด ICE 

Futures ซ่ึงมากกวา่จ านวน 11.043 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และคาดวา่ในปี 2563/2564 

(เมษายน-มีนาคม) บราซิลจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 19.5 ลา้นตนั ซ่ึง 87.5% ไดป้้อนกนัความเส่ียงไวแ้ลว้ ซ่ึง

เป็นเปอร์เซนตสู์งสุดนบัตั้งแต่  Archer ไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูล โดยโรงงานน ้าตาลลของบราซิลไดท้  าราคาไวท่ี้ราคา 

15 เซนต/์ปอนด ์ เม่ือตน้ปี   และราคาน ้าตาลไดล้ดลงตามตลาดอ่ืน ๆ   เน่ืองจากโรค Covid-19   และยงักงัวล

วา่จะต ่ากวา่  11 เซนต/์ปอนด ์  ทั้งน้ีคาดวา่โรงงานน ้าตาลในบราซิลไดท้  าการขายน ้าตาลล่วงหนา้ท่ีราคาเฉล่ีย 

13.43 เซนต/์ปอนด ์ เพิ่มข้ึนจาก 13.08 เซนต/์ปอนด ์ ในปีก่อน  หรือเท่ากบั 1,300 เรียล/ตนั  (FOB)  รวมพ

รีเม่ียมคุณภาพน ้าตาล เพิ่มข้ึนจาก 1,163 เรียล ในปีก่อน 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 9 เมษายน 2563  นาย Praful Vithalani ประธานสมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดียไดใ้ห้

สัมภาษณ์กบัรอยเตอร์วา่ ในฤดูการผลิตปัจจุบนั ซ่ึงเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 อินเดียไดต้กลงท าสัญญา

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 3.75 ลา้นตนั และไดส่้งมอบไปแลว้ 2.86 ลา้นตนั  โดยส่งออกไปยงั  อิหร่าน  โซมาเลีย  

มาเลเซีย   และศรีลงักา  และมีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกในฤดูการผลิตน้ีระหวา่ง  4.3-4.5  ลา้นตนั  โดยอินเดียถูก 
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lockdown 21 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท  าใหเ้กิดปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน  ซ่ึงท าใหก้ารท างานท่ีท่าเรือ และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ล่าชา้  ซ่ึงผูค้า้มีความยากล าบาก

ในการขนส่งสินคา้และการด าเนินการทางดา้นเอกสารแต่สถานการณ์เร่ิมดีข้ึนหลงัจากท่ีรัฐบาลมีออก

มาตราการผอ่นปรน 

วนัท่ี 9 เมษายน 2563  มีรายงานวา่ ในปี 2563 อินโดนีเซีย ยงัไม่มีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจาก

อินเดีย แมว้า่จะเสียภาษีน าเขา้เพียง 5% เช่นเดียวกบัประเทศไทย และออสเตรเลีย ทั้งน้ีโรงงานน ้าตาลของ

อินโดนีเซียไดน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบส่วนใหญ่จากไทยโดยรัฐบาลอนุญาตใหโ้รงงานน ้าตาลสามารถน าเขา้

น ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.44 ลา้นตนัในเดือนมกราคม - มิถุนายน น ้าตาลน้ีจะถูกแปรรูปเป็นน ้าตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิ ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อน่ึงนาย Musdhalifah Machmud รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกิจการประสานงานเศรษฐกิจ กล่าว

กบัส านกัข่าวรอยเตอร์ วา่รัฐบาลอินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 150,000 ตนั 

โดยไดแ้ต่งตั้งบริษทัของรัฐ Bulog, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) และ Perusahaan Perdagangan ให้

น าเขา้น ้าตาล 50,000 ตนัในแต่ละคร้ัง  ซ่ึงโดยปกติแลว้อินโดนีเซียตอ้งการน ้าตาลทรายขาว 220,000 ตนั/เดือน 

ทั้งน้ีรัฐบาลไดใ้หค้  ามัน่ท่ีจะผอ่นคลายกฎเกณฑก์ารน าเขา้อาหารบางชนิดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

Covid-19 เพื่อใหแ้น่ใจวา่ประเทศมีอาหารเพียงพอ และรัฐบาลคาดวา่การส่งมอบน ้าตาลจะมาถึงก่อนส้ินเดือน

มิถุนายนเม่ือฤดูการหีบออ้ยจะเร่ิมข้ึน ขณะท่ีมีข่าววา่ RNI วางแผนท่ีจะเปิดประมูลซ้ือน ้ าตาลในสัปดาห์หนา้  

 วนัท่ี 8 เมษายน 2563   สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) ของเดือนมีนาคม 2563  ดงัน้ี 

               หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  8,419.0 8,581.6 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,392.8 1,315.4 

รวม 9,811.8 9,897.0 

 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2563   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  22 มีนาคม 2563 ดงัน้ี   
 



www.sugarzone.in.th 

 

-7- 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 17,442,127 18,557,468 -6.01 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,583,708 1,745,443 -9.27 
โมลาส (ตนั) 758,068 794,635 -4.60 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.08 9.41 -3.46 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.35 4.28 1.50 

 
วจิารณ์และความเห็น 
 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกของ

สัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากเงินเรียลของบราซิลและราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนจากท่ีได้

อ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา โดยไดรั้บแรงหนุนจากประเด็นเก่ียวกบัสงครามราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง 

เน่ืองจากประเด็นปัญหาเก่ียวกับการท าสงครามราคาน ้ ามนัระหว่างรัสเซียและซาอุดิอาระเบีย เพื่อรักษา

เสถียรภาพของตลาดน ้ ามนั โดยมีความเป็นไปไดท่ี้จะปรับลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัลง ก่อนท่ีราคาน ้ าตาลได้

ปรับตวัลดลง จากความกังวลเก่ียวกับความตอ้งการน ้ าตาลท่ีลดลงเน่ืองจากการระบาดของโรค Covid-19 

หลงัจากท่ีนกัวจิยั Czarnikow ไดป้รับลดปริมาณการใชน้ ้าตาลทัว่โลกในปีน้ีลง 2.0 ลา้นตนั  (24 มีนาคม 2563) 

โดยเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกบา้นลดลง เน่ืองจากการปิดร้านอาหารเพื่อป้องกนัการ

ระบาดของโรค Covid-19 และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน จากดชันีดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงสู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์   ท าให้เกิดแรงซ้ือคืน (short-covering) ในตลาดน ้ าตาลล่วงหน้า แต่อย่างไรก็

ตามราคาน ้ าตาลยงัคงอยู่ภายใตแ้รงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการน ้ าตาลท่ีลดลง เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ขณะท่ี Commerzbank ได้ปรับลดราคาน ้ าตาลไตรมาสท่ี 4/2563 เหลือ 12 

เซนต/์ปอนด ์จาก 15 เซนต/์ปอนด ์ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ โดยอา้งถึงราคาน ้ามนัดิบ และเงินเรียลบ

ราซิล/เหรียญสหรัฐฯ ท่ีลดลง ขณะท่ีล่าสุดราคาน ้ ามนัไดป้รับตวัลดลงอีก แมว้า่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะ

สามารถบรรลุขอ้ตกลงในการปรับลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัลง โดยอาจสูงถึง 20 ล้านบาร์เรล/วนั เพื่อรักษา

เสถียรภาพของตลาดก็ตาม  
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 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 20,968  ล็อต หรือประมาณ 1.07 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short) จ  านวน 4,795  ล็อต หรือประมาณ 0.24 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (31 มีนาคม 2563)  

และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 

ลา้นตนั 

 ตลาดยงัมีปัจจยับวกอยูบ่า้งจากข่าวท่ีซาอุดิอาระเบียและรัสเซียออกมาเรียกร้องใหป้ระเทศผูผ้ลิต

น ้ามนัทัว่โลกร่วมมือกนัลดก าลงัการผลิตลง   แต่ทั้งหมดก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการเจรจาและประเมินวา่จะลดได้

ตามเป้าหมายหรือไม่  ท าใหร้าคาน ้าตาลคงจะมีทิศทางท่ีมีทั้งบวกและลบในสัปดาห์  สถานการณ์เร่ือง 

Lockdown ในบราซิลยงัไม่ไดรั้บกระทบดา้นการผลิตในตอนน้ี  แต่ยงัคงตอ้งจบัตามองดา้นการขนส่งน ้าตาล

ไปท่ีท่าเรือและการน าสินคา้ลงเรือวา่จะไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

 

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

13 เมษายน 2563 

  
  

 


