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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 23 - 27 มีนาคม  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 23 – 27 มีนาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 13 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน  ท่ามกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบัการขนส่งน ้าตาลและการหยดุชะงกัดา้นโลจิสติกส์ของประเทศต่าง 

ๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19  และจากความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานท่ีลดลงในอินเดีย เพราะมี

ท่าเรือและสถานีปลายทางหลายแห่งในอินดียไดป้ระกาศเหตุสุดวสิัย โดยปิดท าการเพื่อจ ากดัการแพร่กระจาย

ของไวรัส COVID -19  ขณะท่ี Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 

2562/2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมีนาคม 2563  วา่ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 0.61% เป็น 26.532 ลา้น

ตนั  สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 34.38% จาก 35.34% ในปีก่อน  และสัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอ

ทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 65.62% จาก 64.66% ในปีก่อน ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงในช่วงต่อมา โดย 

Rabobank ไดค้าดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ปี 2563/2564 จะอยูท่ี่ 0.6 ลา้นตนั  เทียบกบั

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ปี 2562/2563 ท่ี 6.7 ลา้นตนั  และยงัคาดการณ์วา่การผลิตน ้าตาลปี 

2563/2564 ของอินเดีย และสหภาพยโุรป (EU) จะเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญของ Green Pool ยงัได้

คาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 3 ลา้นตนั จากการคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลส่วนขาด (Deficit) ท่ี 3.04  ลา้นตนั ในคราวก่อน   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.72-11.68 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.10 เซนต ์ เพื่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.19 เซนต ์ หรือ 1.74%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.66-11.50 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 11.05 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.22 เซนต ์หรือ 2.03%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
27 มีนาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
20 มีนาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 11.68 10.72 11.10 10.91  +0.19 
กรกฎาคม 2563 11.50 10.66 11.05 10.83  +0.22 
ตุลาคม 2563 11.61 10.80 11.23 10.96  +0.27 
มีนาคม 2564 12.05 11.34 11.73 11.47  +0.26 
พฤษภาคม  2564 11.89 11.27 11.58 11.38  +0.20 
กรกฎาคม  2564 11.75 11.22 11.46 11.32  +0.14 
ตุลาคม  2564 11.86 11.46 11.64 11.53  +0.11 
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มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.29 11.91 12.06 11.98  +0.08 
พฤษภาคม  2565 12.15 11.85 12.01 11.88  +0.13 
กรกฎาคม  2565 12.22 11.87 12.03 11.86  +0.17 
ตุลาคม 2565 12.48 12.13 12.29 12.09  +0.20 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 24 มีนาคม 2563   มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  
4,549 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 17 มีนาคม 2563 เพิ่มข้ึนจาก 4,389 ตนั ในสัปดาห์
ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 437,302 ตนั แทบไม่
เปล่ียนแปลงจาก 434,267 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส 112,238 ตนั          เอ
สวาตีนี (สวาซิแลนด)์  103,207 ตนั  ฟิจิ   62,598 ตนั  และโมซมับิก  41,771 ตนั 
 

อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 479,703 477,802 +0.40 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 32,281,579 37,010,918 -12.78 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,323,513 4,021,233 -17.35 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.30 10.86 -5.24 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.93 8.42 -17.68 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 67.29 77.46 -13.12 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 25 มีนาคม  2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15 มีนาคม  2563  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม 

2563  

ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 300 160 +88.01 582.92 566.05 +2.98 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 41 9 +349.97 26.53 26.37 +0.61 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 244 142 +71.79 32.80 30.57 +7.29 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 102.55 98.99 +3.60 138.94 138.36 +0.42 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 
13.97 6.05 +130.91 34.38 35.34 -2.72 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  
86.03 93.95 -8.43 65.62 64.66 +1.48 

  
 
เอเชีย 
 วนัท่ี 27 มีนาคม 2563  ส านกัข่าว Bloomberg  รายงานวา่ นาย Adhir Jha กรรมการผูจ้ดัการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ Indian Sugar Exim Corp รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-

กนัยายน)  อินเดียจะไม่สามารถส่งออกน ้าตาลจ านวน 5 ลา้นตนั ตามท่ีคาดไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากการ 

lockdown ทัว่ประเทศเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของ coronavirus ท าใหข้าดแคลนแรงงานท่ีท่าเรือและ

โรงงานน ้าตาล อยา่งไรก็ตามอินเดียสามารถส่งออกน ้าตาลทรายขาวคุณภาพต ่า 300,000 ตนั ในแต่ละเดือน

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - กนัยายน หลงัจากส้ินสุดฤดูการผลิตในกลางเดือนพฤษภาคม 

 วนัท่ี 27 มีนาคม 2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  8 มีนาคม 2563 ดงัน้ี  
  

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 15,504,221 16,837,825 -7.92 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,397,392 1,570,510 -11.02 
โมลาส (ตนั) 666,386 705,711 -5.57 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.01 9.33 -3.37 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.30 4.19 +2.55 
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 วนัท่ี 24 มีนาคม 2563   ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่  นาย Prakash Naiknavare  กรรมการผูจ้ดัการ
สหกรณ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย กล่าววา่ในปี 2562/2563 อินเดียน่าจะส่งออกน ้าตาลได ้4.5 ลา้นตนั  
ลดลงเกือบ 1 ใน 5 จากประมาณการก่อนหนา้น้ี  เน่ืองจากการราคาน ้าตาลตลาดโลกลดลง การระบาด 
ของโรค coronavirus  ท าใหย้อดขายในต่างประเทศลดลง และยงัรายงานวา่โรงงานน ้าตาลของอินเดียไดส่้ง
มอบน ้าตาลไปแลว้จ านวน 2.8 ลา้นตนั จากสัญญาการส่งออกจ านวน 3.7 ลา้นตนั   โดยโรงงานและและผูค้า้
พยายามส่งออกน ้าตาลส่วนท่ีเหลือตามสัญญา และ "สัญญาบางส่วนอาจจะถูกยกเลิก" เน่ืองจากราคาน ้าตาล
ลดลงอยา่งรวดเร็ว 
 การส่งออกน ้าตาลของอินเดียคาดวา่จะเพิ่มข้ึนหลงัจากเดือนมีนาคม หลงัจากท่ีโควตาไม่ไดส่้งออกใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 
 วนัท่ี 24 มีนาคม 2563   กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี  2563 จีนน าเขา้
น ้าตาลจ านวน 320,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 118.7% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมจีนน าเขา้น ้าตาลในช่วง 
5 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน  1.310 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก  979,000 ตนั 
ท่ีน าเขา้ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บปัจจยั

หนุนจากความวติกกงัวลเก่ียวกบัการขนส่งน ้าตาลและการหยดุชะงกัดา้นโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ จาก

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19  และจากความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานท่ีลดลงในอินเดีย เพราะมีท่าเรือ

และสถานีปลายทางหลายแห่งในอินดียไดป้ระกาศเหตุสุดวสิัย โดยปิดท าการเพื่อจ ากดัการแพร่กระจายของ

ไวรัส COVID -19 ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงในช่วงต่อมา หลงัจากท่ี  Rabobank คาดการณ์วา่ผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ปี 2563/2564 จะอยูท่ี่ 0.6 ลา้นตนั  เทียบกบัผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด 

(Deficit) ปี 2562/2563 ท่ี 6.7 ลา้นตนั  อีกทั้งผูเ้ช่ียวชาญของ Green Pool ยงัคาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 จะมี

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 3 ลา้นตนั จากการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลส่วนขาด (Deficit) ท่ี 3.04  

ลา้นตนั ในคราวก่อน   

 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 2,168  ล็อต หรือประมาณ 0.11 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) จ านวน 7,558  ล็อต หรือประมาณ 0.384 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (17 มีนาคม 2563)   
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 ราคาน ้าตาลตลาดโลกจะยงัอยูใ่นช่วงผนัผวน เพราะยงัมีหลายปัจจยัท่ีไม่มีความแน่นอนทั้งการ

แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซ่ึงส่งผลใหท้ัว่โลกมีประชากรหลายลา้นคนในประเทศส าคญั ๆ  ทัว่โลกโดน

จ ากดัในการเดินทางและใหอ้ยูบ่า้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมัน่ใจของนกัลทุนในหลายดา้น โดยท่ีแนว

โนน้การแพร่ระบาดยงัอยูใ่นอตัราท่ีเพิ่มข้ึน และความขดัแยง้ในตลาดน ้ามนัระหวา่งรัสเซียและซาอุดิอาระเบีย 

ท่ียงัไม่มีท่าทีวา่จะตกลงกนัได ้ ซ่ึงส่งผลใหร้าคาน ้ามนัมีความผนัผวนอยา่งมาก ทั้งหมดน้ีส่งผลใหร้าคาน ้าตาล

เคล่ือนไหวผนัผวนตามข่าวและราคาน ้ามนัในแต่ละวนั 

 

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

 

  
  

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

30 มีนาคม 2563 

 
  
 

  

  


