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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  13 - 17  เมษายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 13 - 17  เมษายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 16 

ของปี 2563  ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 10 เมษายน 2563  ตลาดหยุดท าการเน่ืองในวนั Good 

Friday ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั โดยในช่วง 2 วนัแรก

ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง  สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ในรอบ 1 ปีคร่ึง โดยไดรั้บแรงกดดนัหลงัจาก

บริษทั        ท่ีปรึกษา  Archer รายงานวา่ในปี 2563/2564  ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลอาจจะเพิ่มข้ึน  35%  เป็น 

35.8    ลา้นตนั  ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลจะลดลง   20%  เหลือ 26.2 พนัลา้นลิตร  เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ี

ลดลง  เม่ือเร็ว ๆ น้ีจะกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การ

ผลิต       เอทานอล   และจากแรงกดดนัจากอุปทานท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการอ่อนค่าลงของราคาน ้ามนัดิบท่ี

ลดลง 10%  สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์เป็นอีกปัจจยัท่ีกดดนัราคาน ้าตาล รายงานข่าวของ Unica ท่ีวา่ 

ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม เพิ่มข้ึน 0.83% เป็น 26.73 ลา้นตนั  

ขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายเอทานอลทางกลาง - ใตข้องเดือนมีนาคมลดลง 17.7% เป็น 1.37 พนัลา้นลิตร เป็น

สัญญาณบ่งบอกถึงความตอ้งการเอทานอลท่ีลดลง ซ่ึงอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลในบราซิลหนัไปผลิต

น ้าตาลมากข้ึน  ก่อนท่ีในช่วงต่อมาราคาจะปรับตวัเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บแรงหนุนจากความตอ้งการน ้าตาลของ

อินโดนีเซียเพิ่มข้ึน ซ่ึงส านกังานสถิติกลางของอินโดนีเซียรายงานวา่ในไตรมาสท่ี 1 อินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาล

เพิ่มข้ึน 37% เป็น 1.35 ลา้นตนั   และปัจจยัท่ีช่วยราคาน ้ าตาลอีกประการคือความกงัวลเก่ียวกบัการหยดุชะงกั

ของอุปทานในอินเดีย โดย ISMA รายงานวา่ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - 15 เมษายน 2563 ผลผลิตน ้าตาลใน

อินเดียลดลงอยา่งมากถึง -21% เหลือ 24.78  ลา้นตนั และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายขาวเดือน

พฤษภาคมท่ีส้ินสุดระยะเวลาลงเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีผา่นมาไดมี้การส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด 

242,000 ตนั แสดงถึงความตอ้งการน ้าตาลทรายขาวท่ีเพิ่มข้ึน  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.96-10.57 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.37 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.06 เซนต ์หรือ 0.58%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.12-10.61 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

10.53 เซนต ์ลดลง 0.04 เซนต ์หรือ 0.38%  
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
17 เมษายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 10.57 9.96 

.9 

10.37 10.43 -0.06 
กรกฎาคม 2563 10.61 10.12 10.53 10.49 -0.04 
ตุลาคม 2563 10.88 10.39 10.76 10.76 - 
มีนาคม 2564 11.58 11.10 11.43 11.46 -0.03 
พฤษภาคม  2564 11.61 11.19 11.44 11.51 -0.07 
กรกฎาคม  2564 11.72 11.30 11.47 11.63 -0.16 
ตุลาคม  2564 12.07 11.51 11.64 11.90 0.26 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.50 11.99 12.12 12.44 -0.32 
พฤษภาคม  2565 12.50 11.98 12.09 12.46 -0.37 
กรกฎาคม  2565 12.50 12.00 12.08 12.49 -0.41 
ตุลาคม 2565 12.75 12.10 12.22 12.74 -0.52 
มีนาคม  2566 12.75 12.55 12.62 13.16 -0.54 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 17 เมษายน  2563   น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2563 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2563 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น
จ านวน 4,840 ล็อต หรือประมาณ 242,000 เมตริกตนั โดยเป็นน ้าตาลจากอินเดียจ านวน 196,350 ตนั  บราซิล
จ านวน 32,900 ตนั  และกวัเตมาลา 12,750  ตนั ซ่ึงมีบริษทั E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด  ผูส่้ง
มอบไดแ้ก่บริษทั Tereos,  Wilmar, Sucden และ LDC 

 

ยุโรปตะวนัออก 
วนัท่ี 17 เมษายน  2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษายน       2563 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 555,000 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 347,100 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของ   ปีก่อน  

คิดเป็น 55.8%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกตามเป้าหมาย 995,000  แฮคแต  (1.145 ลา้นแฮคแตในปีก่อน) 
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 วนัท่ี 16 เมษายน  2563   กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 ยเูครน

เพาะปลูกบ้ีทได ้117,400 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 56% ของพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีคาดการณ์จ านวน  209,000    แฮคแต  

ขณะท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกในปี 2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 221,900 แฮคแต จาก 276,200 แฮคแต ในปี 2561 โดยราคาท่ี

ลดลงคาดวา่จะน าไปสู่การเพาะปลูกท่ีลดลงในปีน้ี 

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 15 เมษายน 2563 มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในกลุ่ม 
ACP ในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 25,048 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 417 ยโูร/ตนั  เทียบกบั 66,708 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 
311 ยโูร/ตนั ท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากประเทศในกลุ่ม ACP 
เพิ่มข้ึนเป็น 24,043 ตนั จาก 5,528 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ีย CIF อยูท่ี่ 414 ยโูร/ตนั 
เพิ่มข้ึนจาก 366 ยโูร/ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี 14 เมษายน  2563  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) รายงานผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท

ในฤดูการผลิต 2562/2563  ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2562/63    ปี 2561/62    ปี 2560/61 ปี 2559/60 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 372,287 390,285 382,012 299,692 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 72.5 63.1 84.1 75.2 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 26,990,280 24,645,598 32,123,703 22,537,544 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.6 19.0 17.9 17.9 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.4 10.7 13.5 11.9 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) 
4,235,932 4,191,148 5,161,378 3,566,206 

  
อเมริกากลางและเหนือ 
  วนัท่ี 15 เมษายน  2563  มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563  ส านกังานผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯได้

ประกาศการจดัสรรโควตาน ้าตาลเพิ่มเติมเฉพาะมาถึงก่อน ไดรั้บสิทธิในการน าเขา้ก่อน (first-come, first-

served in-quota)  ภายใตโ้ควตาอตัราภาษี (TRQs) ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน ) ส าหรับน ้าตาลทรายดิบ

น าเขา้ น ้าตาลรีไฟน์  น ้าตาลพิเศษ  และผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมน ้าตาล  เกษตรขอเพิ่มโควตาน าเขา้ 
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น ้าตาลทรายดิบแบบ TRQ ส าหรับส่วนท่ีเหลือของปี 2562/2563 จ านวน 317,515 ตนั ซ่ึงบราซิลไดรั้บการ

จดัสรรมากท่ีสุดท่ี 64,694 ตนั ตามดว้ยอออสเตรเลีย 37,032 ตนั สาธารณรัฐโดมินิกนั 30,000 ตนั และ

กวัเตมาลา 21,417 ตนั  ขณะไทยไดรั้บการจดัสรร  6,246 ตนั    โดยอา้งอิงจากการจดัสรรการส่งออกในอดีต

ของประเทศต่าง ๆ  ไปยงัสหรัฐอเมริกา  และ USTR  รายงานวา่เพิ่มไดโ้ควตาน าเขา้น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ

จ านวน 181,437 ตนั จากประเทศต่าง ๆ แบบมาถึงก่อน ไดรั้บสิทธิในการน าเขา้ก่อน (first-come, first-served 

in-quota) ยกเวน้จ านวน 5,000 ตนั ท่ีจดัสรรให้แคนาดา 

 วนัท่ี 15 เมษายน 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  
5 เมษายน 2563  ดงัน้ี 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,396,432 2,458,394 -2.52 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.61 12.22 -4.98 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.91 114.04 -1.87 

 

 วนัท่ี 15 เมษายน 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 11 เมษายน  2563 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 597,401 576,582 +3.61 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 38,828,557 43,800,189 -11.35 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,070,672 4,841,155 -15.92 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.48 11.05 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.81 8.40 -18.85 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 65.00 75.97 -14.44 

 

 วนัท่ี  14 เมษายน 2563   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2562/2563 เทียบกบัปี 2561/2562  และปี 2560/2561 ดงัน้ี  
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                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563  (ประมาณการ) 

 

(ประมาณการ) 

 

ปี 561/2562 
(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561  
เมษายน มีนาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,783 1,783 2,008 1,876 
ผลผลิตน ้าตาล 8,038 8,031 8,999 9,293 
    จากบ้ีท 4,298 4,317 4,939 5,279 
    จากออ้ย 3,740 3,713 4,060 4,014 
          ฟลอริดา  2,100 2,069 2,005 1,983 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,513 1,513 1,907 1,862 
          เทก็ซสั 127 131 147 169 
ปริมาณการน าเขา้ 3,879 3,339 3,070 3,277 
    ตามโควตาน าเขา้ 2,180 1,674 1,541 1,663 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 438 326 
     อ่ืน ๆ 1,349 1,315 1,092 1,287 
     เมก็ซิโก 1,199 1,165 1,000 1,223 
อุปทานรวม 13,699 13,153 14,077 14,445 
     การส่งออก 35 35 35 170 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,230 12,230 12,231 12,185 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,106 12,048 
       - อ่ืน ๆ 105 105 126 137 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 28 82 
อุปสงคร์วม 12,265 12,265 12,294 12,438 
สตอ็คปลายปี 1,434 888 1,783 2,008 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

11.7 7.2 14.5 16.1 
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อเมริกาใต้ 
 
 วนัท่ี 14 เมษายน 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

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

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคม 

2563  

ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 7.02 7.12 -1.47 589.90 573.17 +2.92 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.198 0.139 +42.36 26.73 26.51 +0.83 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.439 0.382 +14.81 33.24 30.95 +7.39 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 107.29 99.87 

 

+7.42 138.57 137.88 +0.50 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

27.55 20.48 +34.52 34.32 35.21 -2.24 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

72.45 79.52 -8.89 65.68 64.79 +2.37 
 
อฟัริกา 
 วนัท่ี  14 เมษายน 2563   ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ The state-run Egyptian Sugar and 

Integrated Industries Company (ESIIC) ของอียปิต ์ไดซ้ื้อน ้าตาลทรายดิบจากบราซิล จ านวน 100,000 ตนั 

โดยวธีิเปิดประมูล ในราคา 270 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  
เอเชีย 
 วนัท่ี 16 เมษายน  2563   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของ

เดือนเมษายนอินเดียผลิตน ้าตาลได ้1.506 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 1.692 ลา้นตนั ในช่วง

คร่ึงหลงัของเดือนมีนาคม  และเพิ่มข้ึนจาก 1.493 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดู

การผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 24.780  ลา้นตนั   ลดลงจาก  

31.175 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  139 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลง 47 โรงงานจาก

เม่ือ 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา และลดลง  172 โรงงาน จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมจ านวนโรงงานท่ี

ด าเนินการผลิตน ้าตาลในปีน้ีอยูท่ี่ 457 โรงงาน ลดลงจาก 527 โรงงานในปีก่อน    
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ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  มีโรงงาน 21 โรงงาน จาก 119 โรงงานท่ีไดห้ยดุด าเนินการผลิตแลว้  ยงัคง

เหลืออีก 98 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต ลดลงจาก 103 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และผลิต

น ้าตาลได ้10.825 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 10.555 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตรวมมีจ านวน 

11.8 ลา้นตนั  

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้าตาลเพียง 10 โรงงาน จาก 146 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่ และผลิตน ้าตาล

ได ้6.012 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.671 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 2561/2562 ยงัมีโรงงาน

อีก 6 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการในเวลาเดียวกนัจากทั้งหมด 195 โรงงาน และจะผลิตน ้าตาลไดอี้ก 49,000 ตนั    

จนส้ินสุดการผลิต 

รัฐ Karnataka  มีโรงงานทั้งหมด 63 โรงไดส้ิ้นสุดการผลิตในช่วงกลางเดือนเมษายน ผลิตน ้าตาลได ้

3.382 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.320 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 รัฐ  Gujarat มี 3 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้880,000 ตนั ลดลงจาก 

1.119 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีในปีก่อนมีเพียง 2 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต 

รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 8 โรงงาน จาก 24 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการจนถึงวนัท่ี 15 

เมษายน ผลิตน ้าตาลได ้ 495,000 ตนั เทียบกบั 685,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงานน ้าตาล 32 โรงงาน ในปีก่อน 

(ซ่ึงยงัคงมี 15  โรงงานจะเปิดด าเนินการผลิตจนถึงกลางเดือนเมษายน) 

ในขณะท่ีรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้าตาลได ้3.186 ลา้นตนั  

F.O. Licht ยงัคงประมาณการณ์วา่ในฤดูการผลิตน้ีอินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้26.0 ลา้นตนั 

ISMA รายงานวา่ยอดขายน ้ าตาลไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากการ Lockdown ทัว่ประเทศ และการปิด

ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความตอ้งการส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มี

ส่วนผสมน ้าตาล เช่น ไอศครีม เคร่ืองด่ืม น ้าผลไม ้ ขนมหวาน ฯลฯ และหวงัวา่การบริโภคน ้าตาลจะกลบัมา

เหมือนเดิมหลงัจากมีการยกเลิกการ Lockdown  

 
วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วง 2 วนัแรก

ของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลได้ปรับตวัลดลง สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ในรอบ 1 ปีคร่ึง โดยได้รับแรงกดดันหลงัจาก

บริษทัท่ีปรึกษา  Archer รายงานวา่ในปี 2563/2564  ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลอาจจะเพิ่มข้ึน  ขณะท่ีผลผลิตเอ

ทานอลจะลดลง   และจากแรงกดดนัจากอุปทานท่ีเพิ่มมากท่ีข้ึน รวมทั้งการอ่อนค่าลงของราคาน ้ ามนัดิบท่ี

ลดลง   สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์  ขณะเดียวกนั Unica รายงานวา่ ผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล 
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ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม เพิ่มข้ึน 0.83% เป็น 26.729 ลา้นตนั  ขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายเอทานอลทางกลาง 

- ใตข้องเดือนมีนาคมลดลง 17.7% เป็น 1.37 พนัลา้นลิตร เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความตอ้งการเอทานอลท่ี

ลดลง ซ่ึงอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลในบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาลมากข้ึน  ก่อนท่ีในช่วงทา้ยสัปดาห์ ราคาจะ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนโดยได้รับแรงหนุนจากความตอ้งการน ้ าตาลของอินโดนีเซียเพิ่มข้ึน  และปัจจยัส าคญัอีก

ประการท่ีช่วยราคาน ้ าตาลคือความกงัวลเก่ียวกบัการหยุดชะงกัของอุปทานในอินเดีย  โดย ISMA รายงานวา่

ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - 15 เมษายน 2563 ผลผลิตน ้ าตาลในอินเดียลดลงอย่างมาก และสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าน ้ าตาลทรายขาวเดือนพฤษภาคมท่ีส้ินสุดระยะเวลาลงเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม ท่ีผ่านมาไดมี้การส่ง

มอบน ้าตาลต่อตลาด 240,000 ตนั แสดงถึงความตอ้งการน ้าตาลทรายขาวท่ีเพิ่มข้ึน 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 14 เมษายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 40,9716 ล็อต หรือประมาณ 2.07 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short) จ  านวน 20,968  ล็อต หรือประมาณ 1.07 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (7 เมษายน 2563)  

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

ลา้นตนั 

 ผลจากการประชุม OPEC+ ท่ีมีขอ้ตกลงในการลดก าลงัการผลิตต่อวนัลง 9.7 ลา้นบาร์เรล/วนั  

โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563  ตลาดกลบัมองวา่  เป็นการลดก าลงัการผลิตท่ีต ่ากวา่ท่ีคาด  ท าให้ราคา

น ้ามนัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นปัจจยัลบต่อราคาน ้าตาล  ทั้งน้ียงัมีปัจจยับวกอยูบ่า้ง คือการส้ินสุดการซ้ือ

ขายของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายขาวของเดือนพฤษภาคม 2563  ท่ีมีการส่งมอบน ้าตาล 242,000 ตนั   

ซ่ึงแสดงถึงความตอ้งการน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหค้าดวา่ราคาน ้าตาลในสัปดาห์น้ีจะปรับข้ึนบา้งแต่ถา้ไม่มีปัจจยั

บวกเพิ่มคงยงัไปไดไ้ม่สูงมาก 

 

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

20 เมษายน 2563 
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