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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29  พฤศจิกายน 2562                       
          ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 25 - 29  พฤศจิกายน 2562)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 48  

ของปี 2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ซ่ึงในสัปดาห์น้ี

ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้ของ

สหรัฐฯ  (The U.S. Thanksgiving Day) ในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง จากค่าเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนคา่ลงสู่ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 4.2684 เรียล/ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงไดก้ระตุน้ใหเ้กิดการส่งออก

ของผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิล แมว้า่จะมีรายงานข่าวจาก USDA ท่ีคาดการณ์วา่    ในปี 2562/2563  ผลผลิตน ้าตาลโลก

จะลดลง 3.2%  เหลือ 174.10 ลา้นตนั และสตอ็คน ้าตาลโลกจะลดลง 9.9% เหลือ 49.58 ลา้นตนั การบริโภคจะ

เพิ่มข้ึน 0.8% เป็น 174.684 ลา้นตนั และรายงานของ Unica ท่ีวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายนจะมีจ านวน 786,000 ตนั ลดลงจาก 886,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซ่ึงเป็นผลบวกต่อราคาน ้าตาลก็ตาม  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน สู่ท่ีระดบัสูงสุดใน

รอบ 9 เดือน จากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง โดย Marex Spectron ไดป้รับลดประมาณการ

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในฤดูการผลิต      ปี 2562/2563 ลง 15% เหลือ 27.2 ลา้นตนั ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้

เม่ือเดือนมีนาคม และยงัไดล้ดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของไทยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ลงเหลือ 12.2 

ลา้นตนั  จาก 13.6 ลา้นตนั    ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนมีนาคม 

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.66-13.01 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.94 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต ์ หรือ 0.86%   และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.74-13.04 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.98 

เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.06 เซนต ์ หรือ 0.46%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

29 พฤศจิกายน 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

22 พฤศจิกายน 2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 13.01 12.66 12.94 12.83 +0.11 
พฤษภาคม  2563 13.04 12.74 12.98 12.92 +0.06 
กรกฎาคม 2563 13.08 12.82 13.03 13.00 +0.03 
ตุลาคม 2563 13.25 13.00 13.20 13.20 0.00 
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มีนาคม 2564 13.74 13.52 13.69 13.73 -0.04 
พฤษภาคม  2564 13.70 13.46 13.62 13.71 -0.09 
กรกฎาคม  2564 13.68 13.39 13.54 13.69 -0.15 
ตุลาคม  2564 13.78 13.45 13.59 13.79 -0.20 
มีนาคม  2565 14.18 13.84 13.97 14.19 -0.22 
พฤษภาคม  2565 14.05 13.82 13.92 14.12 -0.20 
กรกฎาคม  2565 13.96 13.80 13.86 14.04 -0.18 
ตุลาคม 2565 14.04 14.03 13.98 14.12 -0.14 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  29 พฤศจิกายน  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่ เพียง   ณ 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 8.37 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้1.26 ลา้นตนั   อตัรา

การหีบสกดั 15.00% เทียบกบัวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ท่ีมีปริมาณบ้ีทผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 10.72 ลา้น

ตนั ผลิตน ้าตาลได ้1.44 ลา้นตนั  และอตัราการหีบสกดั 13.40%   

 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  2562   สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง ณ 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวไดจ้  านวน 5.40 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 0.60 ลา้นตนั จากในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้   มีโรงงานน ้าตาลเพียง 9 โรงงานท่ีเสร็จส้ินการผลิตน ้าตาล  โดยมี 6 โรงงานในรัฐ  

Krasnodar Territory  และในรัฐ  Chechen , สาธารณรัฐ  Karachay-Cherkess  และรัฐ  Kursk  อีกรัฐละ 1 

โรงงาน มีโรงงานน ้าตาลจ านวน 65 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต  ซ่ึงประมาณ 8 โรงงานจะด าเนินการผลิตถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ 2563  รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทไดป้ระมาณ 41.50 ลา้นตนั  และในฤดูการผลิตปี 2562/2563 คาดวา่

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจะเกิน 7.20 ลา้นตนั 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 Conadesuca ของเม็กซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2561/2562   เพียง ณ วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 3,638 9,286 -60.82 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 359,328 723,560 -50.34 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 30,566 56,981 -46.36 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.51 7.88 +8.02 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.40 6.14 +36.92 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 98.78 77.92 +26.77 

 

 วนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2562  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาล ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ดงัน้ี 

 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 69,850 75,857 -7.92 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.05 12.24 -9.74 

   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 119.24 120.51 -1.06 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  27 พฤศจิกายน  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี   16  พฤศจิกายน   2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 
ปี 2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 19.828 21.462 -7.61 562.744 532.412 +5.70 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.786 0.886 -11.31 26.009 25.303 +2.79 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.299 1.092 +19.03 30.867 28.476 +8.40 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 147.14 127.18 +15.70 139.22 139.44 -0.16 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

28.27 34.08 -17.05 34.84 35.77 -2.60 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

71.73 65.92 +8.81 65.16 64.23 +1.45 
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โอเชียเนีย 

 

 วนัท่ี  28 พฤศจิกายน  2562   The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

638,378 429,048 48.79 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 29,681,298 32,028,739 -7.33 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 98.50% 98.57% -0.07 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 
 

14.68 
 

14.23 3.16 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.08 14.31 -1.61 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 93,714 61,054 53.49 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 4,179,127 4,583,313 -8.82 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน รัฐ 

Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้1.019 ลา้นตนั เทียบกบั 814,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ย

เขา้หีบจ านวน 10.28 ลา้นตนั เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 10.09% เทียบกบั 10.20% ในปีก่อน   และผลผลิตน ้าตาลใน

ปี 2561/2562 มีจ านวน 11.822 ลา้นตนั ลดลงจากระดบัสูงสุดท่ี 12.050 ลา้นตนั ในปี 2560/2561    

 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน  2562  มีรายงานวา่ ในปี 2562/2563 ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนตุลาคม 

2562 จ านวน 46,000 ตนั  เทียบกบัศูนยใ์นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  แต่ต ่ากวา่ 60,000 ตนั ในเดือนก่อน   การ

ปลูกออ้ยในปัจจุบนัอยูท่ี่ 64 ลา้นตนั ในขณะท่ีการบริโภคน ้าตาลมีประมาณ 450,000 ตนั/เดือน 

 วนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2562  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลเดือนตุลาคม 2562 

เพิ่มข้ึน 36.7% เป็นจ านวน 450,000 ตนั จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และจาก 420,000 ตนั ในเดือน

กนัยายน ซ่ึงเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  และในฤดูการผลิตปี 

2561/2562 จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 3.24 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.24 ลา้นตนั  ในปี 2560/2561  ทั้งน้ี  ยงัไม่ได้

รวมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ประเทศ 
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วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 ปรับตวัเพิ่มข้ึน สู่ท่ีระดบัสูงสุดในรอบ 

9 เดือน จากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง โดย Marex Spectron ไดป้รับลดประมาณการผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ลง 15% เหลือ 27.2 ลา้นตนั ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนมีนาคม 

และในวนัน้ี Marex Spectron ไดล้ดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของไทยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ลงเหลือ 12.2 

ลา้นตนั  จาก 13.6 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนมีนาคม 

  ปัจจยัทางดา้นเทคนิคดูดีข้ึนมาก หลงัจากราคาสามารถทะลุแนวตา้นท่ี 12.73 เซนต/์ปอนด ์ และคาดวา่

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ จะถือตัว๋ขายลดลงต ่ากวา่ระดบั 100,000 ล็อต  ตอ้งรอรายงานออกมาในเชา้วนั

จนัทร์ หลงัจากวนัศุกร์เป็นวนัหยดุของทางสหรัฐฯ  ทั้งน้ี ถา้ไม่มีปัจจยัลบอะไรออกมากระทบตลาดคาดวา่ใน

สัปดาห์น้ีตลาดน่าจะเคล่ือนไหวข้ึนลงในช่วงแคบ ๆ  เพราะเร่ิมจะมีแรงขายอยา่งหนกัในช่วง 13.00 เซนต/์ปอนด์ 

ข้ึนไป ออกมากจากกลุ่มประเทศผูผ้ลิตหลกั ๆ  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

2  ธันวาคม  2562 

 

   

  
  

   

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับสถำนะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก ำไรต่ำง ๆ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน  2562 ปรำกฎว่ำได้ถือตั๋วขำยน  ำตำล

สุทธิ (Net Short) จ ำนวน 111,570  ล็อต หรือประมำณ 5.668  ล้ำนตัน เทียบกับท่ีถือตั๋วขำยน  ำตำลสุทธิ (Net 

Shortจ ำนวน 111,570  ล็อต หรือประมำณ 5.668  ล้ำนตัน ในสัปดำห์ก่อนหน้ำนั น (19 พฤศจิกำยน 2562) และ

เทียบกับ 225,812 ล็อต หรือประมำณ 11.471 ล้ำนตัน ซึ่งมำกสุดเป็นประวัติกำรณ์ (27 กันยำยน 2562) 

 


