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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 18 - 22   พฤษภาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (18 - 22 พฤษภาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 21 

ของปี 2563  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบ

ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจจะกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจ

ไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่ผลิตน ้าตาล และยงัไดรั้บปัจจยัหนุนจากผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีลดลง โดย

สมาคมโรงงานของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 

พฤษภาคม 2563  ลดลง 19% เหลือ 26.47 ลา้นตนั ขณะท่ีเงินเรียลบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 

แต่ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการเอทานอลท่ีลดลงในบราซิล เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค

โรน่า ท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเสียหาย โดยท่ีบราซิลซ่ึงไดรั้บการยนืยนัแลว้วา่เป็นประเทศท่ีมีผูติ้ดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่ามากสุดเป็นอนัดบั 3 รองจากรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ความตอ้งการเอทานอลท่ีลดลงท าให้

โรงงานของบราซิลผลิตเอทานอลนอ้ยลงและผลิตน ้าตาลมากข้ึน แมว้า่ราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงไปบา้ง

ในช่วงระหวา่งสัปดาห์  จากราคาน ้ามนัดิบและเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง 

 น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.47-11.32  

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.93 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.55 เซนต ์ หรือ 5.30%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.59-11.27 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 10.93 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.43 เซนต ์ หรือ 4.10%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนด
ราคา 

ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

22  พฤษภาคม 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

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

กรกฎาคม 256
3 

11.32 10.47 10.93 10.38 +0.55 
ตุลาคม 256

3 
11.27 10.59 10.93 10.50 +0.43 

มีนาคม 256
4 

11.89 11.29 11.63 11.21 +0.42 
พฤษภาคม  256

4 
11.82 11.26 11.60 11.18 +0.42 

กรกฎาคม  256
4 

11.72 11.20 11.53 11.12 +0.41 
ตุลาคม  256

4 
11.74 11.26 11.58 11.18 +0.40 

มีนาคม 

มีนาคม  

256
5 

12.13 11.70 12.00 11.60 +0.40 
พฤษภาคม  256

5 
11.99 11.58 11.89 11.46 +0.43 

กรกฎาคม  256
5 

11.90 11.47 11.82 11.38 +0.44 
ตุลาคม 256

5 
11.95 11.61 11.88 11.47 +0.41 

มีนาคม  256
6 

12.26 11.91 12.19 11.78 +0.41 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 
  วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563   มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 2563 จ านวน 9,100 

ตนั ลดลงจาก 19,600 ตนั ในเดือนมีนาคม  ผูส้ังเกตการณ์ระบุวา่การลดลงเป็นผลกระทบของการระบาดของ 

COVID-19  ซ่ึงท าใหข้บวนการคา้ระหวา่งประเทศตอ้งหยดุชะงกั โดยมีการส่งออกไปยงัตุรกี (5,700 ตนั) 

ลิเบีย (800 ตนั) และโรมาเนีย (600 ตนั)  รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปีการผลิต 2562/2563  ยเูครนส่งออก

น ้าตาล 76,400 ตนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนเกือบ 4 เท่า  การส่งออกทั้งหมดคาดวา่จะไม่เกิน 

120,000 ตนั ลดลงจาก 409,800 ในปี 2561/2562 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor)  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2563  ยเูครนเพาะปลูกบ้ีทไดเ้พียง 5% เท่ากบั 209,000 แฮคแต  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตบ้ีท 
 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ในปี 2563  เบลารุสเพาะปลูกบ้ีท
เสร็จส้ินแลว้ 86,500 แฮคแต นอ้ยกวา่ท่ีประมาณการณ์ไว ้5,000 แฮคแต  ลดลงจาก 95,900 แฮคแต ในปีก่อน 
และลดลง 15% จาก 102,300 แฮคแต ในปี 2561    เน่ืองจากราคาน ้าตาลลดลงท าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกลดลง  
  สมาคมน ้าตาลยเูรเซีย  (The Eurasian Sugar Association)  คาดวา่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเบลารุสผลิต
น ้าตาลได ้ 640-000-660,000 ตนั   ขณะท่ีการบริโภคอยูท่ี่ 330,000 ตนั  
  
ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน 

66 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี  19 พฤษภาคม  2563 ลดลงจาก 1,911 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 525,835 ตนั ลดลง

จาก 665,430 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส 141,712 ตนั และเอสวาตีนี 

(สวาซิแลนด)์  124,911ตนั   

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 2563 

จ านวน 37,000 ตนั (รวมทั้งสหราชอาณาจกัร) ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ 39,000 ตนั ในเดือนมีนาคม 

2563 และต ่ากวา่ 121,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562/2563  

 (ตุลาคม – กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 499,000 ตนั ลดลงจาก 1.155 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกไปยงั  อิสราเอล 23% อียปิต ์9%  สวสิเซอร์แลนด ์ 9%  นอร์เวย ์8% 18 และ

แอลเบเนีย 8%    ผูส่้งออกหลกัคือ เบลเยีย่ม ฝร่ังเศส และโปแลนด์ 
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 รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปส่งออก 1.610 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.353 ลา้นตนั ในปีก่อน   

 ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในเดือนเมษายนอยูท่ี่ 117,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 75,000 ตนั ในเดือนก่อน และ

แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 121,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 

2562/2563 สหภาพยโุรปน าเขา้จ  านวน 1.112 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 924,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ผูน้ าเขา้หลกัไดแ้ก่ สเปน  สหราชอาณาจกัร และอิตาลี  รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปน าเขา้จ  านวน 1.915 

ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.308 ลา้นตนั ในปีก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง      ณ 
วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563  ดงัน้ี 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,763,656 2,953,097 -6.41 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.57 12.16 -4.90 

   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.18 113.27 -1.85 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงระหวา่งเดือน
ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้26.5 ลา้นตนั  ลดลง  19% จากปีก่อน  ผลผลิตท่ีลดลง
เน่ืองจากในทางตะวนัตกของรัฐ Maharashtra ประสบปัญหาภาวะภยัแลง้ 
 รัฐ Maharashtra ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563   ผลิตน ้าตาลได ้6 ลา้นตนั  ลดลง
จาก 10.7 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 รัฐ  Uttar Pradesh  เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ผลิตน ้าตาลได ้12.228 ลา้นตนั สูงกวา่ท่ีผลิตได้
ในปีท่ีแลว้ถึง 548,000 ตนั  ซ่ึงนบัวา่ผลิตไดสู้งสุดเป็นประวติการณ์  ในปี 2560/2561 ผลิตน ้าตาลได ้12.045 
ลา้นตนั  จาก 119 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการผลิตในปีน้ี  มี 73 โรงงานท่ีส้ินสุดการผลิตแลว้  ยงัคงมี 46  โรงงาน
ท่ียงัคงด าเนินการผลิต  เทียบกบั 28 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

โดยโรงงานน ้าตาลของอินเดียส่วนใหญ่หยดุการผลิตแลว้ อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบั 38 
โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตเม่ือ ปี 2562 โดยมี 63 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการในปีน้ี 

 
 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 
                                                   

วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์ท่ีผา่นมาหลายปัจจยับวกไดช่้วยใหต้ลาดปรับตวัข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเทคนิค การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควคิ-19 ในบราซิลซ่ึงอาจจะขดัขวางการส่งออกน ้าตาล และค่าเงินเรียลบราซิลท่ีแขง็ค่า

ข้ึน โดยในการเร่ิมตน้สัปดาห์น้ีรูปกราฟทางดา้นเทคนิคยงัคงดูดีอยู ่ ซ่ึงอาจจะส่งผลใหต้ลาดข้ึนไปทดสอบ

แนวตา้นท่ีระดบั 11.50 เซนต/์ปอนด ์ แต่ทั้งน้ีการระบาดของไวรัสในบราซิลจะยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการจบั

ตามองของหลายๆ ฝ่ายวา่จะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้งต่ออุตสาหกรรมน ้าตาลทัว่โลก 

         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  19 พฤษภาคม 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 10,506 ล็อต หรือประมาณ 0.53 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) จ  านวน 36,680 ล็อต หรือประมาณ 1.87 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น               (12 

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

หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)  กองทุนยงัคงตอ้งมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่จะส่งผล

ดีต่อตลาดในระยะสั้น ๆ  

  

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 พฤษภาคม 2563 

  
   

 
 
 
 

 


