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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 - 13  ธันวาคม  2562                       
          ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 9 - 13 ธนัวาคม   2562)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 50 ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลเดือนใกลปิ้ดตลาดเพิ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 7 สัปดาห์ท่ีผา่นมา จนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 9 เดือนคร่ึง เน่ืองจากกองทุนต่างเขา้มาซ้ือ

น ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  จากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง โดยเฉพาะใน

อินเดีย  และจากขอ้มูลของ Unica ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลกลาง – ใต ้ ในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนพฤศจิกายน ลดลง 36.7% มาอยูท่ี่ 337,000 ตนัเน่ืองจากผลผลิตเอทานอลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน

พฤศจิกายน เพิ่มข้ึน 2.9% เป็น 770 ลา้นลิตร อยา่งไรก็ตามผลผลิตน ้าตาลโดยรวมของบราซิลกลาง – ใต ้ในฤดู

การผลิตปี 2562/2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายนสูงข้ึน 2.22% มาอยูท่ี่ 26.41 ลา้นตนั  ขณะเดียวกนั USDA ไดป้รับ

ลดประมาณการการผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ในปี 2562/2563  ลง 3.8% เหลือ 8.28 ลา้นตนั จากประมาณการใน

เดือนก่อนท่ี 8.61 ลา้นตนั ปัจจยับวกอีกประการหน่ึงคือเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 องคก์ารน ้าตาลระหวา่ง

ประเทศ (ISO) ไดเ้พิ่มประมาณการการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกในปี 2562/2563 เป็น 6.10 ลา้นตนั จากประมาณ

การเม่ือเดือนกนัยายนท่ี  4.8 ลา้นตนั ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 13 เดือน 

หลงัจากค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์  ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกจาก

ผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิล 

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.19-13.67 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.50 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.32 เซนต ์ หรือ 2.43%   และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.25-13.70 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 13.56 เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.33 เซนต ์ หรือ 2.49%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
13 ธนัวาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6 ธนัวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 13.67 13.19 13.50 13.18 +0.32 
พฤษภาคม  2563 13.70 13.25 13.56 13.23 +0.33 
กรกฎาคม 2563 13.74 13.29 13.62 13.28 +0.34 
ตุลาคม 2563 13.93 13.45 13.81 13.45 +0.36 
มีนาคม 2564 14.36 13.91 14.27 13.92 +0.35 
พฤษภาคม  2564 14.23 13.85 14.15 13.83 +0.32 
กรกฎาคม  2564 14.11 13.76 14.03 13.75 +0.28 
ตุลาคม  2564 14.10 13.80 14.04 13.78 +0.26 
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มีนาคม  2565 14.45 14.20 14.40 14.14 +0.26 
พฤษภาคม  2565 14.32 13.41 14.32 14.07 +0.25 
กรกฎาคม  2565 14.25 14.23 14.24 14.01 +0.23 
ตุลาคม 2565 - - 14.33 14.12 +0.21 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562  สหภาพแรงงานผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่     ณ 
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 6.0 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 45 ลา้นตนั โดยโรงงานน ้าตาล
จ านวน 62 แห่งยงัคงเปิดด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้  47,500 ตนั/วนั ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 มีรายงาน
การผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจ านวน 5.61 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 12.70% จาก 5.00 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
จากปริมาณหวับ้ีท  36.90 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 11.30% จาก 33.16 ลา้นตนัในปีก่อน อตัราการสกดัน ้าตาลเพิ่มข้ึน 
15.22% จาก 15.03% ในปีก่อน จ านวนโรงงานท่ีเปิดด าเนินการอยูท่ี่ 64 แห่ง ซ่ึงลดลง 2 แห่ง จากสัปดาห์ก่อน
หนา้น้ี  การเก็บเก่ียวหวับ้ีทของรัสเซียนั้นเสร็จสมบูรณ์แลว้ดว้ยจ านวน 53.30 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2562  
ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ และเพิ่มข้ึนจาก 41.30 ลา้นตนัจากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  พื้นท่ี
เก็บเก่ียวอยูท่ี่ 1.13 ลา้นแฮกแตร์ หรือ 98.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ผลผลิตหวับ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 26% อยูท่ี่ 
47.39 ตนัต่อแฮคแตร์ จาก 37.58 ตนัต่อแฮคแตร์ ในปีก่อน  
 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติยเูครน (Ukrtsukor) รายงาน วา่ ผลผลิตน ้าตาล
ของยเูครน เพียง ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ระดบั 1.36 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 8.99 ลา้นตนั ทั้งน้ี
Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่มีบนัทึกแสดงใหเ้ห็นวา่ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคมปีท่ีแลว้ มีผลผลิต
น ้าตาลจ านวน 1.60 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 11.81 ลา้นตนั  ซ่ึงหมายความวา่อตัราการสกดัน ้าตาลเพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็วท่ี 15.10% จาก 13.50% ในปีท่ีแลว้ 
 วนัท่ี 10 ธนัวาคม  2562  มีรายงานวา่ การส่งออกน ้าตาลของยเูครนในเดือนพฤศจิกายน 2562  มี
จ  านวน  3,178 ตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 6,787 ตนัในเดือนตุลาคม และเทียบกบั 69,700 ตนัใน
เดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ รวมการส่งออกทั้งหมดในช่วงสามเดือนแรกของปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) มี
จ  านวนทั้งส้ิน 17,252 ตนั หรือนอ้ยกวา่ 88% จากจ านวน 139,200 ตนัท่ีส่งออกในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
2561/2562 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 Conadesuca ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2562/2563   
เพียง ณ วนัท่ี  7 ธนัวาคม2562 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแตร์) 19,895 36,776 -45.90 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,758,447 2,884,300 -39.03 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 144,934 247,275 -41.39 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.24 8.57 -3.86 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแตร์) 7.29 6.72 8.42 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแตร์) 88.39 78.43 12.70 

 
 วนัท่ี 10 ธนัวาคม  2562  มีรายงานวา่ เพียงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาล ได ้ 119,411 
ตนั เพิ่มข้ึนจาก 104,848 ตนัในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 99,026 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตรวมในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 (พฤศจิกายน- ตุลาคม) อยูท่ี่ 294,109 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 
289,229 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ผลผลิตออ้ยในฤดูกาลน้ีลดลงมาอยูท่ี่ 116.39 ตนัต่อแฮคแตร์ จาก 
118.71 ตนั/แฮกแตร์ ในปีท่ีแลว้ และผลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 11.39 ตนั/เฮกแตร์ จาก 12.21 ตนั/แฮคแตร์ ในปี
ท่ีแลว้ 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 11 ธนัวาคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2562  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 

ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 
เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 
ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 10.84 14.64 - 25.96  575.26 547.05 +5.16  
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.34 0.53 - 35.85  26.41 25.84   +2.21  
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.78 0.75  +4.00  31.73 29.22   +8.59  
ATR (กก/ตนัออ้ย) 141.60 120.91   +17.11  139.22 138.95   +0.19  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

23.06 31.59 - 27.00  34.61 35.67 - 2.97  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

76.94 68.41   +12.47  65.39 64.33    +1.65  
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 โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 95,600 131,780 -27.45 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 30,021,984 32,438,441 -7.45 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 99.90% 99.83% 0.07 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.81 13.74 7.79 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.09 14.30 -1.47 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 13,470 18,107 -25.61 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 4,230,098 4,638,697 -8.81 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 10 ธนัวาคม  2562  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA)  คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท 

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

        หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  375.0 52.8 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 897.6 674.0 

รวม 1,272.6 726.8 

  
 วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 รัฐอุตตรประเทศผูผ้ลิตน ้าตาลชั้นน าของอินเดียยงัคงไม่เปล่ียนแปลงราคา
น ้าตาลขั้นต ่าท่ีโรงงานตอ้งจ่ายใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในฤดูการผลิตปี  2562/2563 (ตุลาคม – กนัยายน) ท่ี 
3,150 รูปีต่อตนัออ้ย ส าหรับพนัธ์ุออ้ยทัว่ไปตามค าสั่งของรัฐบาล ลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม ปีน้ีเป็นปีท่ีสองติดต่อกนัท่ี
รัฐบาลไม่ไดข้ึ้นราคาออ้ย  
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 วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  17 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 2,598,285 3,510,094 -25.98 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 216,996 305,850 -29.05 
โมลาส (ตนั) 108,288 134,812 -19.67 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.35 8.71 -4.15 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.17 3.84 8.51 

 วจิารณ์และความเห็น 
           การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลเดือนใกลปิ้ดตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 7 สัปดาห์ท่ีผา่นมา สู่ระดบั

สูงสุดในรอบ 9 เดือนคร่ึง เน่ืองจากกองทุนต่างเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  จากความกงัวล

เก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง โดยเฉพาะในอินเดีย  และจากขอ้มูลของ Unica ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลผลิต

น ้าตาลของบราซิลกลาง – ใต ้ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายน ลดลง 36.7% มาอยูท่ี่ 337,000 ตนั เน่ืองจาก

ผลผลิตเอทานอลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายนเพิ่มข้ึน 2.9% เป็น 770 ลา้นลิตร ขณะเดียวกนั USDA 

ปรับลดประมาณการการผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ในปี 2562/2563  ลง 3.8% เหลือ 8.28 ลา้นตนั จากประมาณ

การในเดือนท่ีแลว้ท่ี 8.61 ลา้นตนั ปัจจยับวกอีกประการหน่ึง  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ISO ไดเ้พิ่ม

ประมาณการการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกในปี 2562/2563 เป็น 6.1 ลา้นตนั จากประมาณการเม่ือเดือนกนัยายนท่ี  

4.8 ลา้นตนั      

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 13,556  ล็อต หรือประมาณ 0.69 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 

Short) จ านวน 76,158  ล็อต หรือประมาณ 3.87 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (3 ธนัวาคม  2562)  

  ล่าสุดกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ กลบัมาเร่ิมถือตัว๋ซ้ือสุทธิ 13,566 ล็อต เป็นคร้ังแรกในรอบ

หลายปี  ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ตลาดอาจจะมีการติดลบบา้ง เพื่อท าการปรับฐาน

เพื่อท่ีจะส่งตวัข้ึนต่อไป ท าใหค้าดวา่แนวตา้นถดัไปน่าจะอยูใ่นช่วง 13.80 เซนต/์ปอนด ์และคาดวา่ตลาดน ้าตาล

น่าจะข้ึนไปทดสอบแนวตา้นน้ี  

............................................... 

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

16  ธันวาคม  2562 
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