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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 11 - 15   พฤษภาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (11 - 15 พฤษถาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 20 

ของปี 2563  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบ

ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อราคาเอทานอล และมีโอกาสลดแรงกระตุน้ส าหรับโรงงานของบราซิลในการ

ผลิตน ้าตาล แมว้า่ในช่วงแรกราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลงไปอยูท่ี่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์หลงัจาก 

Unica รายงานวา่การผลิตน ้าตาลของบราซิลกลาง – ใต ้ ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน

เมษายนพุง่ข้ึน 93% เป็น 2.02 ลา้นตนั โดยมีสัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตเป็นน ้าตาล 45.76% เพิ่มข้ึนจาก 30.87% 

ในปี 2562/2563  และยอดขายเอทานอลในเดือนเมษายนลดลง 32% เหลือ 1.78 พนัลา้นลิตร นอกจากน้ียงั

ไดรั้บผลบวกบา้งจากการคาดการณ์ของ Marex Spectron ท่ีวา่ปริมาณน ้าตาลทัว่โลกในฤดูการผลิตปี 

2563/2564 อาจจะลดลง 2 – 5 ลา้นตนั (1-3%) เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัการหยดุชะงกัของแหล่งน ้าตาลของ

บราซิล ซ่ึง CEO ของท่าเรือซานโตสซ่ึงเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของบราซิลกล่าววา่ พนกังานท่าเรือเร่ิมป่วยจาก

การติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงอาจน าไปสู่การจ ากดัการท างานท่ีท่าเรือ ราคาน ้าตาลตั้งแต่งวดส่งมอบตุลาคม 2563 

เป็นตน้ไปไดป้รับตวัลดลง  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากการอ่อนค่าลง

อยา่งต่อเน่ืองของเงินเรียล  และล่าสุดค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ อยา่งต่อเน่ือง แต่

ยงัคงสูงกวา่ระดบัต ่าสุดท่ี 5.970 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ (13 พฤษภาคม 2563)  ซ่ึงอาจกระตุน้ให้เกิดการส่งออก

ของผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  และจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ซ่ึงเป็น

เป็นผลดีต่อราคา    เอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิตเอทา

นอลมากกวา่ผลิตน ้าตาล   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.05-10.68 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.38 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.87%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.27-10.76 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 10.50 เซนต ์ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อน  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

15  พฤษภาคม 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

8  พฤษภาคม 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 10.68 10.05 10.38 10.29 +0.09 
ตุลาคม 2563 10.76 10.27 10.50 10.50 - 
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มีนาคม 2564 11.43 10.98 11.21 11.18 +0.03 
พฤษภาคม  2564 11.34 10.96 11.18 11.13 +0.05 
กรกฎาคม  2564 11.24 10.90 11.12 11.07 +0.05 
ตุลาคม  2564 11.31 10.95 11.18 11.20 -0.02 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 11.80 11.38 11.60 11.69 -0.09 
พฤษภาคม  2565 11.70 11.19 11.46 11.60 -0.14 
กรกฎาคม  2565 11.58 11.02 11.38 11.53 -0.15 
ตุลาคม 2565 11.63 11.02 11.47 11.59 -0.12 
มีนาคม  2566 11.89 11.28 11.78 11.94 -0.16 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ  วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563  

รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทได ้889,300 แฮคแต ลดลงจาก 1.1 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทดงักล่าว
เท่ากบั 94.1% ของเป้าหมายการเพาะปลูกในฤดูการผลิตน้ี ซ่ึงในเดือนเมษายนปรับลดลงมาอยูท่ี่  944,800 
แฮคแต  นบัวา่ลดลง 17.5% จาก 1.145 ลา้นแฮคแต ในฤดูการผลิตก่อน  

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  กระทรวงพฒันาเศรษฐกิจการคา้และการเกษตรของยเูครนรายงานวา่  การ
เพาะปลูกบ้ีทของยเูครนเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้จากพื้นท่ีเพาะปลูก 206,600 แฮคแค  ลดลงจากพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะ
เพาะปลูกไดใ้นฤดูกาลน้ี 209,000 แฮคแต  ขณะท่ีในปี 2562 พื้นท่ีเพาะปลูกมีจ านวน 221,900 แฮคแต ลดลง
จาก 276,200 แฮคแต ในปี 2561 ราคาน ้าตาลท่ีลดต ่าลงคาดวา่จะส่งผลใหพ้ื้นท่ีในปีน้ีลดลงไปดว้ย 
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 Agreste  ซ่ึงเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฝร่ังเศส  คาดวา่ในปี 2563 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะมีจ านวน 424,273 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 423,350 แฮคแต ในเดือนก่อน ซ่ึงหมายความวา่

จะนอ้ยกวา่ปีก่อน 5%  ท่ีมีจ  านวน 446,588 แฮคแต  ผลผลิตบ้ีทในปี 2562 ลดลงเหลือ 37.836 ลา้นตนั จาก 

39.914 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  84.72 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 82.15 ตนั/     แฮคแต ในปี

ก่อน   
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อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563    CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโก
ในปี 2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม  2563 ดงัน้ี 

 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 718,463 708,009 +1.48 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 45,448,357 52,036,933 -12.66 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,830,525 5,840,768 -17.30 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.63 11.22 -5.31 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.72 8.25 -18.50 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 63.26 73.50 -13.93 

 

 วนัท่ี  13 พฤษภาคม 2563   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลของสหรัฐฯ 

ในปี 2563/2564 เทียบกบัปี 2562/2563  และปี 2561/2562 ดงัน้ี  

                                                                       หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2563/2564 (วางแผน) 

 

ปี 2562/2563   (ประมาณ)การ) 

 

ปี  2561/2562 
 พฤษภาคม พฤษภาคม เมษายน  

สตอ็คตน้ปี 1,273 1,783 1,783 2,008 
ผลผลิตน ้าตาล 9,005 8,024 8,038 8,999 
    จากบ้ีท 4,965 4,285 4,298 4,939 
    จากออ้ย 4,040 3,740 3,740 4,060 
          ฟลอริดา  2,105 2,100 2,100 2,005 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,800 1,513 1,513 1,907 
          เทก็ซสั 135 127 127 147 
ปริมาณการน าเขา้ 3,465 3,731 3,879 3,070 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,395 2,180 2,180 1,541 
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     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 350 438 
     อ่ืน ๆ 1,710 1,200 1,349 1,092 
     เมก็ซิโก 1,660 1,050 1,199 1,000 
อุปทานรวม 13,733 13,538 13,699 14,077 
     การส่งออก 35 35 35 35 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,230 12,230 12,230 12,231 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,125 12,106 
       - อ่ืน ๆ 105 105 105 126 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 28 
อุปสงคร์วม 12,265 12,265 12,265 12,294 
สตอ็คปลายปี 1,468 1.273 1,434 1,783 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

12.0 10.4 11.7 14.5 
 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563   เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-
ตุลาคม) เพียง วนัท่ี  29  เมษายน  2563  ดงัน้ี 

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 7,066,783 6,711,865  +5.29 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 827,066 788,344  +4.91 
โมลาส (ตนั) 317,559 293,836 +8.07 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.70 11.75 -0.36 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.38 +2.65 

 
 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563   กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง      ณ 
วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2563  ดงัน้ี 
 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,754,155 2,909,881 -5.35 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.57 12.16 -4.90 

   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.20 113.33 -1.88 
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 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2563  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายน  ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 37.958 31.729 +19.63 60.380 45.628 +32.33 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.016 1.042 +93.46           2.983 1.382 +115.83 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.575 1.499 +5.04 2.556 2.239 +14.17 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 121.83 111.66 

 

+9.10 118.44 110.95 +6.75 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

45.76 30.87 +48.23 

-32.54 
 

43.78 28.66 +52.76 

- 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

54.24 69.13 -21.54 

 

56.22 71.34 -21.19 

- 
  

เอเชีย 
 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  26 เมษายน 2563 
ดงัน้ี   
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,764,816 21,088,188 -1.53 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,901,250 2,003,096 -5.08 
โมลาส (ตนั) 941,452 939,350 +0.22 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.16 9.50 -3.61 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.53 4.45 1.78 

 

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 รัฐมนตรีเกษตรของจีนกล่าววา่  ในเดือนพฤษภาคมมีการคาดการณ์     อุป

สงคแ์ละอุปทานทางการเกษตรของจีน และตวัเลขอุปสงคน์ ้าตาลในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  อยูท่ี่ 

14.8 ลา้นตนั  ลดลงจากปีก่อนท่ี 15.2 ลา้นตนั  และคาดวา่ในปี 2563/2564 อุปสงคจ์ะกลบัมาอยูท่ี่ 15.2    ลา้น

ตนั เท่าเดิม 
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วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563   สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ในช่วง 7 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  ดงัน้ี 

               หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  8,817.0 9,366.1 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,392.8 1,315.4 

รวม 10,209.8 10,681.5 

วนัท่ี  13 พฤษภาคม 2563 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบโควตา

สหรัฐฯ ฤดูการผลิตปี 2562/2563  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

บริษท่ีัชนะการประมูล จ านวน (เมตริกตนั) 
ราคาท่ีขาย 

             เมตริกตนั เซนต/์ปอนด์ 
ASR Group Commodities (US), LLC. 21,249.48 512.00 23.223957 

 

 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563   มีรายงานวา่   เพียง ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563  รัฐ Uttar Pradesh  ของ

อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 12.108 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 11.574 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณ

ออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 106.602 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 100.627 ลา้นตนั ในปีก่อน  แต่อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 

11.36%  ลดลงจาก 11.46% ในปีก่อน  รวมผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 อยูท่ี่ 11.822 ลา้นตนั  

ลดลงจาก 12.05 ลา้นตนั  ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  ในขณะเดียวกนัส าหรับในฤดูการผลิตปี 2562/2563 

โรงงานน ้าตาลในรัฐ   Uttar Pradesh  ยงัคงคา้งช าระค่าออ้ย 143 พนัลา้นรูปี ( 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 75.13 

รูปี)   และโรงงานเหล่านั้นก าลงัขอความช่วยเหลือทางการเงินจากทางรัฐบาล 

วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุน

จากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อราคาเอทานอล และลดแรงกระตุน้ส าหรับโรงงานของ

บราซิล     ในการผลิตน ้าตาล แมว้า่ในช่วงแรกราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลงไปอยูท่ี่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 

สัปดาห์หลงัจาก Unica รายงานวา่การผลิตน ้าตาลของบราซิลกลาง – ใต ้ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในช่วงคร่ึง

หลงัของเดือนเมษายนพุง่ข้ึน 93% เป็น 2.02 ลา้นตนั โดยมีสัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตเป็นน ้าตาล 45.76% 

เพิ่มข้ึนจาก  
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30.87% ในปี 2562/2563  และยอดขายเอทานอลในเดือนเมษายนลดลง 32% เหลือ 1.78 พนัลา้นลิตร 

นอกจากน้ียงัไดรั้บผลบวกอยูบ่า้งจากการคาดการณ์ของ Marex Spectron ท่ีวา่ปริมาณน ้าตาลทัว่โลกในฤดูการ

ผลิตปี 2563/2564 จะลดลง 2 – 5 ลา้นตนั (1-3%) เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัการหยดุชะงกัของแหล่งน ้าตาล

ของบราซิล ซ่ึง CEO ของท่าเรือซานโตสซ่ึงเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของบราซิลกล่าววา่ พนกังานท่าเรือเร่ิมป่วย

จากการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงอาจน าไปสู่การจ ากดัการท างานท่ีท่าเรือ ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลง

อีกคร้ัง  ตามการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิล และการแขง็ค่าข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ของราคา

น ้ามนั 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 36,680 ล็อต หรือประมาณ 1.87 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) จ  านวน 47,844 ล็อต หรือประมาณ 2.43 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น               (5 

พฤษภาคม 2563)  และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต 

หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562) 

 ในช่วงหลายวนัท่ีผา่นมาตลาดไดพ้ยายามปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแต่โดนแรงเทขายดกัออกมาใน

จ านวนมากท าให้ราคาไม่สามารถปรับข้ึนไปไดม้ากนกั  และเม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมาตลาดไดปิ้ดดว้ยราคาท่ีลดลง    

ท าใหเ้ช่ือวา่รูปแบบกราฟท่ีเกิดข้ึนอาจจะท าใหใ้นสัปดาห์น้ีตลาดปรับลงมาทดสอบแนวรับอีกคร้ัง อยา่งไรก็

ตามสถานการณ์ราคาน ้ามนัเร่ิมดีข้ึน และการระบาดของไวรัส COVID-19  ในบราซิล เร่ิมมากข้ึนก็อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกน ้าตาลของบราซิล ก็มีโอกาสท่ีตลาดจะปรับตวัข้ึน     

 

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

18 พฤษภาคม 2563 
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