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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่24 - 28  กุมภาพนัธ์  2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 24 - 28 กุมภาพนัธ์  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 9 

ของปี 2563 และเป็นสัปดาห์สุดทา้ยการซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึง โดยปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาหนุนตลาด  

และราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวอยูใ่นช่วงแคบ ๆ  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 0.39% สู่ระดบัต ่าสุด

ใหม่ท่ี 4.5138 เรียล/ดอลลาร์สหรัฐฯ (28 กุมภาพนัธ์ 2563) การปรับตวัลดลงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกโดย

ผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิล  รวมถึงราคาน ้ามนัท่ีลดลงมากกวา่ 4% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 14 เดือน   เป็นผลลบต่อ

ราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปผลิตน ้ าตาลมากกวา่การผลิตเอ

ทานอล ขณะท่ีองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) ปรับเพิ่มประมาณการการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกในปี 

2562/2563  เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 11 ปี ท่ี 9.4 ลา้นตนั  จากการคาดการณ์ในเดือนพฤศจิกายนท่ี  6.1  ลา้นตนั   

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.03-15.58 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.46 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 1.13 เซนต ์หรือ 7.25%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.86-15.09 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

14.14 เซนต ์ลดลง 0.98 เซนต ์หรือ 6.48%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

28 กุมภาพนัธ์ 
2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
21 กุมภาพนัธ์ 

2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 15.58 14.03 14.46 15.59 -1.13 
พฤษภาคม  2563 15.09 13.86 14.14 15.12 -0.98 
กรกฎาคม 2563 14.89 13.82 14.06 14.92 -0.86 
ตุลาคม 2563 1481 13.93 14.12 14.85 -0.73 
มีนาคม 2564 14.94 14.28 14.43 14.98 -0.55 
พฤษภาคม  2564 14.45 13.79 13.97 14.41 -0.44 
กรกฎาคม  2564 14.03 13.42 13.59 13.93 -0.34 
ตุลาคม  2564 13.93 13.36 13.53 13.84 -0.31 
มีนาคม  2565 14.07 13.57 13.70 13.99 -0.29 
พฤษภาคม  2565 13.83 13.38 13.48 13.77 -0.29 
กรกฎาคม  2565 13.56 13.25 13.29 13.56 -0.27 
ตุลาคม 2565 13.58 13.30 13.35 13.60 -0.25 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 2563    F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2563/2564 (ตุลาคม –

กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
สตอ็คตน้ปี 67,956.3 79,081.5 78,614.0 69,082.3 71,195.5 
ผลผลิต 184,163.1 174,447.4 184,989.3 194,210.6 179,626.7 
การน าเขา้ 69,984.2 69,043.5 65,849.9 69,677.0 70,617.0 
การบริโภค 186,567.3 184,904.4 183,389.0 182,682.9 180,321.3 
การส่งออก 70,545.1 69,711.7 66,982.7 71,673.0 72,035.6 
สตอ็คปลายปี 64,991.2 67,956.3 79,081.5 78,614.0 69,082.3 
+/- ผลผลิต  9,715.7 -10,541.9 -9,221.3 14,583.9 5,592.1 
+/- %  5.57 -5.70 -4.75 8.12 3.21 
+/- การบริโภค 1,662.9 1,515.4 706.1 2,361.6 725.6 
+/-% 0.90 0.83 0.39 1.31 0.40 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 34.84 36.75 43.12 43.03 38.31 
น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-2,965.1 -11,125.2 467.5 9,531.7 -2,113.2 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2563  มีรายงานวา่  ในปี 2562/2563 โปแลนดซ่ึ์งเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่

เป็นอนัดบัสามของสหภาพยุโรป รองจากฝร่ังเศสและเยอรมนี ผลิตน ้าตาลได ้ 2,065,251 ตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) ลดลง 5.8% จาก 2,191,346 ตนั ในปีก่อน  อตัราผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลงมาอยูท่ี่  58.5 ตนั/แฮคแต 

จาก 59.7 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 63.5 ตนั/แฮคแต  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 

240,800 แฮคแต จาก 239,400 แฮคแต ในปี 2561/2562   เปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงมาอยูท่ี่ 16.9% จาก 17.8% .

ในปีก่อน  และเทียบกบัค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 17.3%   ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 9.9 ตนั (pol) /แฮคแต  ลดลงจาก 10.6 

ตนั/แฮคแตในปีก่อน  และต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 11 ตนั/แฮคแต   ระยะเวลาในเปิดหีบเฉล่ียลดลงเหลือ 109 

วนั จาก 117 วนัในปีก่อน  และ 128 วนั ในปี 2560/2561 โดยโรงงานแรกเร่ิมการผลิตในวนัท่ี 30 สิงหาคม 

2562 ส้ินสุดวนัท่ี 14 มกราคม 2563 รวม 138 วนั  
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 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 7.50 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 28% จาก 

5.86 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิตมีจ านวนประมาณ 50.05 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึน 30.1% จาก 38.47 ลา้นตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.99%  ลดลงจาก 15.23% ในปีก่อน  

โดยมีโรงงาน 12 โรงงาน ท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่จาก 74 โรงงงานท่ีเปิดด าเนินการผลิตในฤดูการผลิตน้ี   

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563   มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

50 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 24  กุมภาพนัธ์ 2563 ลดลงจาก 3,074 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 349,145 ตนั ลดลง

จาก 349,832 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส (96,005 ตนั) สวาซิแลนด ์(67,272 

ตนั) และโมซมับิก (41,103 ตนั) 

 

อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-
ตุลาคม) เพียง วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์  2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 4,556,324 4,432,024 +2.80 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 523,096 502,810 +4.03 
โมลาส (ตนั) 183,449 180,046 +1.89 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.48 11.34 +1.20 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.03 4.06 -0.89 

 
 วนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 327,990 351,847 -6.78 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,166,922 27,752,168 -16.52 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,303,168 2,916,170 -21.02 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.94 10.51 -5.39 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.02 8.29 -15.28 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.63 78.88 -10.45 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

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

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์  ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 169 280 -39.64 579,469 563,912 +2.76 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3 2 +50.00 26,488 26,361 +0.48 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 99 61 62.30 32,443 30,355 +6.88 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 60.48 133.74 -54.78 139.16 138.50 +0.48 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 
25.81 4.62 +458.66 34.47 35.42 -2.68 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  
74.19 95.38 -22.22 65.53 64.58 +1.47 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  กระทรวงอาหารของอินเดียไดมี้การขยายเวลาการส่งออกน ้าตาลปี 

2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ของโรงงานจากเดิม 15 กุมภาพนัธ์ เป็น 14 มีนาคม เพื่อใหส่้งออกไดต้าม

เป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ 5 ลา้นตนั  ซ่ึงในตอนน้ีมีการส่งออกไปแลว้ 3.8 ลา้นตนั  

  วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ปรับเพิ่มประมาณการ

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  เป็น 26.5 ลา้นตนั จาก 26.0 ลา้นตนั ท่ีได้

ประมาณการ 
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เม่ือเดือนพฤศจิกายน หลงัจากมีการพิจารณาในการใชน้ ้าตาลลดลง  ไปผลิตเอทานอลโดยใช ้ B heavy           

โมลาสและน ้าออ้ยแทน ขณะน้ีโรงงานในรัฐ Uttar Pradesh  คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้11.8 ลา้นตนั เท่ากบัท่ี

ไดผ้ลิตในปี 2561/2562 และประมาณการการผลิตน ้าตาล (รวมเอทานอล) อยูท่ี่ 12.0 ลา้นตนั เม่ือเดือน

พฤศจิกายน 

รัฐ  Maharashtra  คาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 6.2 ลา้นตนั  ลดลงจาก 10.72 ลา้นตนั ในปีก่อน 

(ประมาณการเบ้ืองตน้ในเดือนพฤศจิกายนอยูท่ี่ 6.2 ลา้นตนั) 

รัฐ  Karnataka  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 3.3  ลา้นตนั จาก 4.43 ลา้นตนั ในปีก่อน 

(ประมาณการเบ้ืองตน้ในเดือนพฤศจิกายนอยูท่ี่ 3.2 ลา้นตนั) 

 ส่วนรัฐ Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh & Telangana, Bihar, Punjab, Haryana, Madhya 
Pradesh & Chattisgarh, Odisha และรัฐ  Uttarakhand คาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 5.2 ลา้นตนั  เทียบกบั
ประมาณการเบ้ืองตน้ท่ี 5.45 ลา้นตนั เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
 ขณะท่ีในเดือนพฤศจิกายน ISMA ไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลท่ี  26.85 ลา้นตนั ซ่ึงหลงัจากการน า
น ้าตาลจ านวน  850,000 ตนั เทียบเท่ากบักากน ้าตาล B-heavy / น ้าออ้ยไปผลิตเอทานอล ส่งผลใหก้าร
คาดการณ์การผลิตน ้าตาลสุทธิดงักล่าวขา้งตน้อยูท่ี่ 26.0 ลา้นตนั  

สตอ็คน ้าตาล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  อยูท่ี่ 14.5 ลา้นตนั  การบริโภคภายในประเทศ  26 ลา้นตนั การ

ส่งออกน ้าตาลมากกวา่ 5 ลา้นตนั และคาดกวา่ผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 26.5 ลา้นตนั และคาดวา่เม่ือส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  จะมีสตอ็คน ้าตาลประมาณ 10 ลา้นตนั 

 ถา้ในปีหนา้รัฐบาลยงัคงถือมูลภณัฑก์นัชน (buffer stocks) อยูท่ี่ 4 ลา้นตนั คาดวา่จะส่งผลใหอิ้นเดียมี

น ้าตาลเหลือส าหรับการขายในตลาดอยูท่ี่ประมาณ 6 ลา้นตนั 

 วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2563 มีรายงานวา่  รัฐบาลอินเดียไดจ้ดัสรรโควตา้การส่งออกท่ีไม่ไดส่้งออกจ านวน 

611,797 ตนั ในฤดูการผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  ภายใตโ้ครงการโควตา้ส่งออกสูงสุดท่ียอมรับได ้

(MaeQ) หลงัจากผูผ้ลิตบางรายท่ีไม่ไดส่้งออก เน่ืองจากผลผลิตลดลง โดยมีเพียงรัฐ Uttar Pradesh  รัฐ Karnataka 

และรัฐ Gujarat เท่านั้นท่ีไดรั้บการจดัสรรโควตาเพิ่มเติมส าหรับการส่งออก โควตาส าหรับรัฐ Uttar Pradesh  

ไดรั้บ เพิ่ม153,537 ตนั รวมเป็น 2,400,673 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงานหลายโรงงานของรัฐ Maharashtra ซ่ึงอยูท่างทิศ

ตะวนัตกของอินเดียไม่สามารถส่งออกเน่ืองจากผลผลิตลดลง เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกไดรั้บผลกระทบจากภาวะ

ภยัแลง้และน ้าท่วม 
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 ทั้งน้ีในฤดูการผลิตปี 2562/2563  อินเดียตั้งเป้าส่งออกน ้าตาลจ านวน 6 ลา้นตนั  และรัฐบาลจะทบทวนผล

การส่งออกของโรงงานในเดือนหนา้ ซ่ึงอาจจะสามารถจดัสรรโควตาการส่งออกไดป้ระมาณ 300,000 ถึง 400,000 

ตนั ในเดือนเมษายน 

 วนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์  2563 
ดงัน้ี   

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 11,550,045 12,922,130 -10.62 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,017,136 1,182,762 -14.00 
โมลาส (ตนั) 484,760 517,922 -6.40 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.81 9.15 -3.79 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.20 4.01 +4.72 
  

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึง โดยปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาหนุนตลาด  และราคาน ้าตาลได้

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงแคบ ๆ  เน่ืองจากค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 0.39% สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 4.5138 

เรียล/ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับตวัลดลงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิล   รวมถึงราคาน ้ามนัท่ี

ลดลงมากกวา่ 4% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 14 เดือน   เป็นผลลบต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงาน

น ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล ขณะท่ีองคก์ารน ้าตาลระหวา่ง

ประเทศ (ISO) ปรับเพิ่มประมาณการการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกในปี 2562/2563  เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 11 ปี ท่ี 

9.4 ลา้นตนั  จากการคาดการณ์ในเดือนพฤศจิกายนท่ี  6.1  ลา้นตนั   

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 165,132  ล็อต หรือประมาณ 8.39 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) จ านวน 158,765  ล็อต หรือประมาณ 8.07 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (18 กุมภาพนัธ์ 

2563)   
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 ตลาดหุน้และตลาดน ้ามนัรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจทัว่โลกไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเองตอ้งลดลงอยา่งมากตามผลกระทบเช่นกนั  ทั้งน้ีแนวรับท่ี 14.00 

 เซนต ์ คาดวา่จะสามารถยนือยูไ่ด ้ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19   ถา้การแพร่ระบาดยงัด าเนินการต่อและรุนแรงยิง่ข้ึนก็อาจท าใหห้ลุดแนวรับน้ีไดเ้ช่นกนั 

  

 

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

  

  

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

2 มีนาคม 2563 

 

 

  
  

  

 


