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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25   ตุลาคม 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 21 - 25 ตุลาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 43  ของปี 

2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจากข่าวของ Rabobank ท่ีคาดการณ์การส่งออกน ้าตาลของอินเดียในปี 2564 วา่จะเพิ่มข้ึน 

และ  Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคมวา่ บราซิลผลิต

น ้าตาลได ้ 1.91 ลา้นตนั สูงกวา่ท่ีคาดไวท่ี้ 1.68 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลรวมในปี 2562/2563 จนถึง

กลางเดือนตุลาคมมีจ านวน 23.71  ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 1.1% จากปี 2561/2562 อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลฟ้ืนข้ึนจาก

ความตอ้งการน ้าตาลของจีนหลงัจากกรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ยอดการน าเขา้น ้าตาลเดือนกนัยายนของจีน

เพิ่มข้ึน  122.8% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็น 420,000 ตนั ปัจจยับวกส าหรับราคาน ้าตาลอีกประการคือ

ความแขง็แกร่งของค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน 0.80% สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน เม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงช่วยลดโอกาสการส่งออกน ้าตาลของบราซิล   ท าใหมี้การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 

(short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากการ

ปรับตวัสูงข้ึนของราคาน ้ามนัดิบสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซ่ึงอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนั

เหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล  

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.05-12.39 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.32 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 0.24%   และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.16-12.47 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.42 

เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.01 เซนต ์ หรือ 0.08%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 ตุลาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
18 ตุลาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 12.39 12.05 12.35 12.32 +0.03 
พฤษภาคม  2563 12.47 12.16 12.42 12.41 +0.01 
กรกฎาคม 2563 12.59 12.30 12.55 12.54 +0.01 
ตุลาคม 2563 12.83 12.55 12.79 12.78 +0.01 
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มีนาคม 2564 13.41 13.15 13.37 13.36 +0.01 
พฤษภาคม  2564 13.45 13.21 13.42 13.41 +0.01 
กรกฎาคม  2564 13.47 13.25 13.45 13.45 0.00 
ตุลาคม  2564 13.57 13.39 13.57 13.59 -0.02 
มีนาคม  2565 13.97 13.87 13.97 13.99 -0.02 
พฤษภาคม  2565 0.00 0.00 13.90 13.93 -0.03 
กรกฎาคม  2565 0.00 0.00 13.80 13.83 -0.03 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        

ณ วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  860,200 แฮคแต หรือ 75.1% 

ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ลดลงจาก 975,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

39.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 35.4 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25% อยูท่ี่ 45.31 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 36.30 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ 

วนัท่ี  24  ตุลาคม 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 4.69 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 683,100 ตนั ตนั  อตัรา

การหีบสกดั 14.60% เทียบกบับ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 5.89 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 757,900 อตัราการ

หีบสกดั 12.90%  ณ ปัจจุบนัมีโรงงานน ้าตาลท่ีเปิดด าเนินการผลิต 31 โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 8 โรงงาน 

 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง  ณ 

วนัท่ี  24 ตุลาคม  2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  71,300 แฮคแต หรือ 76.6%  

ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) ลดลงจาก 75,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ

เกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 3,487,200 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 3,472,500 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 

48.88 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 45.87 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.74%  ลดลงจาก 

16.84% ในปีก่อน  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562  Eurostat รายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศใน
กลุ่ม ACP ในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 153,291 ตนั  ท่ีราคาเฉล่ีย 339 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 6,682  ตนั ท่ี
ราคาเฉล่ีย 677 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวในเดือนสิงหาคม 2562 จาก
ประเทศในกลุ่ม ACP เพิ่มข้ึนเป็น 19,550 ตนั จาก 8,415  ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ีย CIF 
อยูท่ี่ 381 ยโูร/ตนั  จาก 394 ยโูร/ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี  21 ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

376 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 21 ตุลาคม 2562 ลดลงจาก 18,363 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 77,482 ตนั ลดลงจาก 

80,615 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก เบเลิซ 23,409 ตนั โคลมัเบีย 17,000 ตนั 

สวาซิแลนด ์13,231 ตนั และ กายานา 12,110 ตนั 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 ตุลาคม  2562 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15 ตุลาคม  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2562/63 
ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 37.470 25.628 +46.21 510.265 485.971 +5.00 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.909 1.123 +69.95 23.709 23.457 +1.07 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.289 1.478 +54.86 27.517 25.977 +5.93 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 154.29 142.40 +8.35 138.12 140.28 -1.54 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

34.65 32.30 +7.28 35.31 36.11 -2.22 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

65.35 67.70 -3.47 64.69 63.89 +1.25 
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โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 24  ตุลาคม 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2562 ดงัน้ี 

 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,313,244 1,089,783 +20.51 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 24,344,068 27,508,092 -11.50 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 80.70 84.66 -4.68 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 15.05 15.24  -1.25 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.9 14.22 -2.25 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 197,643 166,083 19.00 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 3,187,466 3,746,116  -14.91 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 มีรายงานวา่ปากีสถานส่งออกน ้ าตาลเดือนกนัยายน 2562 มีจ านวน 62,469 ตนั 

เทียบกบั 13,726 ตนั ในเดือนสิงหาคม และ 14,768 ตนั ในเดือนกนัยายน 2560  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-

กนัยายน) ปากีสถานส่งออกน ้าตาลจ านวน 621,011 ตนั  ลดลงจาก 1.569 ลา้นตนั ในปีก่อนจากท่ีไดรั้บการ

อุดหนุนการส่งออกโดยรัฐบาล  

 วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562 นาย CT Ravi รัฐมนตรีรัฐ  Karnataka รายงานวา่รัฐ Karnataka ของอินเดียมี

ปัญหาผลผลิตออ้ยลดนอ้ยลงจ านวนมาก เน่ืองจากไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัเม่ือเร็ว ๆ น้ี โดยหลงัจากการ

ประชุมของคณะกรรมการควบคุมออ้ย นาย Ravi รายงานวา่อุทกภยัคร้ังล่าสุดส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ย 152,000 แฮคแต จากพื้นท่ี 500,000 แฮคแต ซ่ึงจะท าใหฤ้ดูการหีบออ้ยสั้นลง ในปีน้ีมีโรงงาน 67 โรงงาน

ท่ีด าเนินการผลิตจาก 85 โรงงาน  ขณะท่ีในปี 2561/2562 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 41.431 ลา้นตนั ผลิต

น ้าตาลได ้4.431    ลา้นตนั  
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 วนัท่ี 22  ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่  อินเดียจะเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่หลงัจากเทศกาล  Diwali  (27 

ตุลาคม) การส่งออกน ้าตาลส่วนใหญ่ยงัคงหยดุน่ิง เน่ืองจากระดบัน ้าตาลในตลาดโลกมีจ านวนมาก และราคา

ในตลาดโลกยงัตกต ่า อินเดียส่งออกน ้าตาลในปี 2561/2562 นอ้ยกวา่ 4 ลา้นตนั หรือเพีบยง 80% ของโควตา

ส่งออกน ้าตาลทั้งหมด 5  ลา้นตนั  ปัจจุบนัราคาน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวธรรมดาในรัฐ Uttar 

Pradesh ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลมากสุดของอินเดียอยูท่ี่ 18 รูปี/กิโลกรัม และ 19-19.5 รูปี/กิโลกรัม ตามล าดบั 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะทางจากท่าเรือ Kandla  

 ในเดือนสิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีดา้นเศรษฐกิจของอินเดียไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกจ านวน 

10.44 รูปี/กิโลกรัมเพื่อใหโ้รงงานส่งออกน ้าตาลจ านวน 6 ลา้นตนั ในปี 2562  เม่ือรวมกบัราคาโรงงานและเงิน

อุดหนุนการส่งออก จะอยูท่ี่ประมาณ 30 รูปี/กิโลกรัม เทียบกบัของ ISMA  อยูท่ี่ 32-33 รูปี/กิโลกรัม 

 และในปี 2561/2562 รัฐ Uttar Pradesh มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 119 โรงงาน เป็นของเอกชน  94 

โรงงานและสหกรณ์  24 โรงงาน  ผลิตน ้าตาลได ้ 11.8 ลา้นตนั จาก 12.0 ลา้นตนั ในปี 2560/2561   และในปีน้ี

คาดวา่จะมีโรงงานท่ีด าเนินการผลิตจ านวน 121 โรงงาน  

 วนัท่ี 23  ตุลาคม 2562  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลเดือนกนัยายน 2562 จ านวน 

420,000 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 470,000 ตนั ในเดือนสิงหาคม แต่มากกวา่ 2 เท่าจาก 190,000 ตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 3.240 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 2.244 ลา้นตนั  ในปี 2560/2561  ทั้งน้ี  ยงัไม่ไดร้วมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ประเทศ 

วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวั

เพิ่มข้ึน โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจากข่าว Rabobank รายงานความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานทัว่

โลกท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2563/2564 และคาดการณ์การส่งออกน ้าตาลของอินเดียในปี 2564 ท่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีฝน

ตกชุกซ่ึงไดเ้ก้ือหนุนการเพาะปลูกออ้ยของอินเดียในฤดูการผลิตปี 2563/2564 รวมทั้ง Unica รายงานผลผลิต

น ้าตาลรวมทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 จนถึงกลางเดือนตุลาคมมีจ านวน 23.71  ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน 1.1% จากปี 2561/2562 อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลฟ้ืนตวัจากระดบัท่ีเลวร้ายท่ีสุดจากความตอ้งการ

น ้าตาลของจีนหลงัจากกรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ยอดการน าเขา้น ้าตาลเดือนกนัยายนของจีนเพิ่มข้ึน  22.8%  

เป็น 420,000 ตนั ขณะท่ีความแขง็แกร่งของเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน 0.80% สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 

เดือน เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงช่วยลดโอกาสการส่งออกน ้าตาลของบราซิล   ท าใหมี้การเขา้มาซ้ือ

น ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ    นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บ

แรงหนุนจาก 
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การปรับตวัสูงข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซ่ึงอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิล

หนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล  

  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋  

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 202,949  ล็อต หรือประมาณ 10.310  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) จ านวน 176,545 ล็อต หรือประมาณ 8.968  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (15 ตุลาคม 2562) 

และเทียบกบั 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.471 ลา้นตนั ซ่ึงมากสุดเป็นประวติัการณ์ (17 กนัยายน 2562) 

 ตามสถานะการถือตัว๋ซ้ือของกองทุนท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหต้ลาดน ้าตาลปรับตวัลดลง ปัจจยัพื้นฐานต่าง 

ๆ มีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั การเคล่ือนไหวในตลาดน ้าตาลยงัคงยดึตามความเคล่ือนไหวของกองทุนในช่วง

สั้น ๆ น้ี  สถานะการของประเทศผูผ้ลิตหลาย ๆ ประเทศเร่ิมเป็นข่าวบวกต่อราคาน ้าตาล ถึงแมป้ระเทศผูผ้ลิตมี

แนวโนม้วา่ผลผลิตจะลดลง  แต่ยงัมีน ้าตาลคา้งมาจากปีท่ีแลว้  และน ้าตาลท่ีไดรั้บการอุดหนุนการส่งออกของ

อินเดียอาจจะส่งผลต่อราคาน ้ าตาล ท าใหไ้ม่สามารถขยบัข้ึนไดสู้งมากนกั และยงัคงเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงแคบ ๆ  

  

 

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

 

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       
28 ตุลาคม  2562    

 

 

 

  

 

 
 

 


