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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  20 - 24  เมษายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 - 24  เมษายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 17 

ของปี 2563  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ ซ่ึงอยูเ่หนือระดบัต ่าสุด

ในรอบ 11 ปี 9 เดือน  ปริมาณน ้าตาลโลกท่ีมีเพียงพอต่อความตอ้งการถ่วงราคาน ้าตาลในตลาดใหอ่้อนค่าลง 

หลงัจากท่ี  Conab ของบราซิลไดมี้การคาดการณ์วา่ ผลผลิตน ้าตาลขั้นสุดทา้ยของบราซิลในปี 2562/25263 จะ

เพิ่มข้ีน 2.6% เป็นจ านวน 29.8 ลา้นตนั   ขณะท่ีกลุ่มกองทุนไดอ้อกมาขายน ้าตาลล่วงหนา้หลงัจากเงินเรียล

ของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 3.37% สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ีระดบั 5.7456 เรียล/เหรียญ

สหรัฐฯ ท าใหมี้การส่งออกน ้าตาลจากผูผ้ลิตบราซิล  และจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงเป็นผลใหร้าคาเอทานอล

ลดลง  ท าใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.55-10.37 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 9.73 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต ์หรือ 6.17%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.72-10.55 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

9.81 เซนต ์ลดลง 0.72 เซนต ์หรือ 6.84%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
17 เมษายน  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 10.37 9.55 9.73 10.37 -0.64 
กรกฎาคม 2563 10.55 9.72 9.81 10.53 -0.72 
ตุลาคม 2563 10.78 9.98 10.07 10.76 -0.69 
มีนาคม 2564 11.45 10.69 10.76 11.43 -0.67 
พฤษภาคม  2564 11.46 10.74 10.79 11.44 -0.65 
กรกฎาคม  2564 11.49 10.79 10.82 11.47 -0.65 
ตุลาคม  2564 11.67 11.04 11.07 11.64 -0.57 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.13 11.66 11.67 12.12 -0.45 
พฤษภาคม  2565 12.10 11.65 11.66 12.09 -0.43 
กรกฎาคม  2565 12.10 11.64 11.65 12.08 -0.43 
ตุลาคม 2565 12.21 11.85 11.85 12.22 -0.37 
มีนาคม  2566 12.45 12.35 12.28 12.62 -0.34 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 23 เมษายน 2563  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2563  

เกษตรกรเบลารุสเพาะปลูกบ้ีทไดแ้ลว้ 61,500 แฮคแต  หรือ 67.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูก  ขณะท่ีในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน เบลารุสเพาะปลูกบ้ีทได ้  75,000 แฮคแต  หรือ 78.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูก และประมาณ
การณ์วา่ในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะลดลงเหลือ 91,500 แฮคแต จาก 95,900 แฮคแต ในปีก่อน  และจาก 
102,300 แฮคแต ในปี 2561   
 วนัท่ี 20 เมษายน 2563  กระทรวงเกษตรรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2563  
เกษตรกรรัสเซียเพาะปลูกบ้ีทไดแ้ลว้ 561,300 แฮคแต หรือ 59.4% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 945,000 แฮคแต      ต ่า
กวา่ท่ีรายงานคร้ังก่อน 50,000 แฮคแต  แต่เพิ่มข้ึนจาก 378,200 แฮคแต  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ
ลดลงจากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดของปีก่อนท่ี 1.145 ลา้นแฮคแต   
 วนัท่ี 20 เมษายน 2563 กระทรวงพฒันาเศรษฐกิจการคา้และการเกษตร ของยเูครนรายงานวา่  
เพียง ณ วนัท่ี  16 เมษายน 2563   เกษตรกรยเูครนเพาะปลูกบ้ีทไดแ้ลว้ 188,800 แฮคแค  หรือค  ดเป็น 90% 
ของพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะเพาะปลูกได ้209,000 แฮคแต  ขณะท่ีในปี 2562 พื้นท่ีเพาะปลูกมีจ านวน 221,900    แฮค
แต ลดลงจาก 276,200 แฮคแต ในปี 2561 
       และมีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 19,612 ตนั ซ่ึงสูงสูดในฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563  แต่ยงัคงลดลงจาก 30,165 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมยเูครนส่งออกน ้าตาล

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562/2563 (กนัยายน-สิงหาคม) จ านวน 69,500 ตนั  ลดลงจาก 303,800 ตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 21 เมษายน 2563   มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

147 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 21 เมษายน  2563 ลดลงจาก 8,255 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 486,061 ตนั ลดลงจาก 

507,632 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส 133,593 ตนั และเอสวาตีนี 

(สวาซิแลนด)์  124,159 ตนั   
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อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 23 เมษายน 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  19  เมษายน  2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 6,902,004 6,568,909 +5.07 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 807,234 769,799 +4.86 
โมลาส (ตนั) 305,771 284,285 +7.56 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.70 11.72 -0.20 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.43 4.33 +2.37 

 
วนัท่ี 22 เมษายน 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 18 เมษายน  2563 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 633,987 609,458 +4.02 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 40,841,425 45,932,251 -11.08 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,300,891 5,104,861 -15.75 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.53 11.11 -5.25 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.78 8.38 -19.01 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 64.42 75.37 -14.52 

  

 วนัท่ี 21 เมษายน 2563   กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  
12 เมษายน 2563  ดงัน้ี 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,505,155 2,621,038 -4.42 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.60 12.20 -4.94 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.69 113.79 -1.84 
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เอเชีย 
 วนัท่ี 20 เมษายน 2563   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  29 มีนาคม 2563 ดงัน้ี   
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,244,515 19,308,449 -5.51 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,661,952 1,822,148 -8.79 
โมลาส (ตนั) 798,291 831,492 -3.99 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.11 9.44 -3.47 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.38 4.31 +1.61 

 
วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน  สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ ซ่ึง

อยูเ่หนือระดบัต ่าสุดในรอบ 11 ปี 9 เดือน ปริมาณน ้าตาลโลกท่ีมีเพียงพอต่อความตอ้งการถ่วงราคาน ้าตาลใน

ตลาดใหอ่้อนค่าลง หลงัจากท่ี  Conab ของบราซิลไดมี้การคาดการณ์วา่ ผลผลิตน ้าตาลขั้นสุดทา้ยของบราซิล 

ในปี 2562/25263 จะเพิ่มข้ีน 2.6% เป็นจ านวน 29.8 ลา้นตนั ขณะท่ีกลุ่มกองทุนไดอ้อกมาขายน ้าตาลล่วงหนา้

หลงัจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ีระดบั 5.7456 เรียล/

เหรียญสหรัฐฯ (24 เมษายน 2563) ท าใหมี้การส่งออกน ้าตาลจากผูผ้ลิตบราซิล  และจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง

เป็นผลใหร้าคาเอทานอลลดลง  ท าให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การ

ผลิตเอทานอล  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 65,138 ล็อต หรือประมาณ 3.31 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short) จ  านวน 40,716 ล็อต หรือประมาณ 2.07 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (14 เมษายน 2563)  

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

ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562) 
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 ในสัปดาห์น้ีสัญญาซ้ือขายน ้าตาลล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563  จะส้ินสุดลง คงเป็นจุดส าคญัท่ี

ตลาดรอดูวา่จะมีการส่งมอบน ้าตาลทรายดิบต่อตลาดมากนอ้ยแค่ไหน  ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคามีการเคล่ือนไหว

ผนัผวนไปในช่วงแคบ ๆ ตามข่าวปัจจยัพื้นฐานและเทคนิคในแต่ละวนั  โดยปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งคอยจบัตาดูคือ

อตัราแลกเปล่ียนของเงินเรียลบราซิล และมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเอทานอลของบราซิลท่ีจะประกาศ

ออกมาในเร็ว ๆ น้ี  ซ่ึงอาจจะช่วยเร่ืองราคาน ้าตาลไดบ้า้ง  

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

27 เมษายน 2563 

  
  

 


