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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่27 - 31  มกราคม 2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27 - 31  มกราคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ของ

ปี 2563  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยปรับตวัสูงข้ึนมากในช่วง 3 สัปดาห์ท่ีผา่น 

สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปี  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 (14.90 เซนต ์) จากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลของกลุ่มกองทุน

นกัเก็งก าไร เน่ืองจากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลโลกลดลง โดย Unica  ไดร้ายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคมลดลง 66% เหลือ 4,000 ตนั เทียบกบั 13,000 ตนั ในช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน  แมว้า่ผลผลิตน ้าตาลโดยรวมในปี 2562/2563 ถึงกลางเดือนมกราคมจะเพิ่มข้ึน 0.5% มาอยูท่ี่ 26.485 

ลา้นตนั ก็ตาม และสมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดีย (India's Sugar Trade Association) รายงานวา่ ในปี 

2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลงมากกวา่ 17% อยูท่ี่ 27.4 ลา้นตนั  ขณะท่ี ISMA รายงานเม่ือวนัท่ี 17 

มกราคม 2563 วา่ในช่วง 1 ตุลาคม -15 มกราคม ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลง 26% อยูท่ี่ 10.89 ลา้นตนั  และ  

Conadesuca ของเมก็ซิโกรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของเม็กซิโกในปี 2562/2563 ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 25 

มกราคม ลดลง 24.9% อยูท่ี่ 1.375 ลา้นตนั  ค่าเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  

และราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง  ขณะท่ี Big Picture Sugar Market Factors รายงานผลผลิตน ้าตาลโลกในปี 

2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) จะลดลง 2.3% เหลือ 172 ลา้นตนั หลงัจากท่ี ISO รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลโลก

จะเพิ่มข้ึน 0.6% เป็น 185.2 ลา้นตนั ส่งผลใหดุ้ลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 มีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด 

(deficit) 6.1 ลา้นตนั จากผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) 1.7 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.05-

14.87 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.61 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต ์หรือ 4.53%  และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.98-14.65 เซนต ์ และ

ปิดตลาดท่ี 14.35 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.03 เซนต ์หรือ 0.21%  

  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
31 มกราคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
24 มกราคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 14.87 14.05 14.61 14.39 +0.22 
พฤษภาคม  2563 14.65 13.98 14.35 14.32 +0.03 
กรกฎาคม 2563 14.54 13.98 14.23 14.26 -0.03 
ตุลาคม 2563 14.59 14.14 14.30 14.38 -0.08 
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มีนาคม 2564 14.91 14.50 14.64 14.78 -0.14 
พฤษภาคม  2564 14.58 14.16 14.31 14.50 -0.19 
กรกฎาคม  2564 14.31 13.85 14.00 14.25 -0.25 
ตุลาคม  2564 14.26 13.84 13.97 14.22 -0.25 
มีนาคม  2565 14.48 14.07 14.20 14.46 -0.26 
พฤษภาคม  2565 14.30 13.89 14.01 14.27 -0.26 
กรกฎาคม  2565 14.06 13.71 13.82 14.09 -0.27 
ตุลาคม 2565 14.16 13.84 13.88 14.12 -0.24 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 27 มกราคม 2563  สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้7.19 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 24.0% จาก 

5.80 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตประมาณ 47.56 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน 24.7% จาก 38.15 ลา้นตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 15.12% จาก 15.20% ในปีก่อน  ปริมาณ

บ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานมีประมาณ 49.55 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 39.19 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงานน ้าตาล

จ านวน 33 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 74 โรงงานในปีก่อน  เทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีเพียง 9 โรงงานท่ียงัเปิดด าเนินการ 

 
ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี  27 มกราคม 2563  มีรายงานวา่ สหภาพยุโรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

6,134 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 16 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาก 823,691 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 285,581 ตนั เพิ่มข้ึน

จาก 196,902 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์(66,014 ตนั) มอริเชียส (49,598 

ตนั) และโมซมับิก (40,324 ตนั) 
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อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี  31 มกราคม 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  25  มกราคม 2563 ดงัน้ี 
 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 191,674 227,151 -15.62 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 14,353,182 18,162,750 -20.97 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,375,154 1,818,115 -24.36 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.58 10.01 -4.29 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.17 8.00 -10.36 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.88 79.96 -6.35 

 
 วนัท่ี 29 มกราคม 2563  เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  26 มกราคม 2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 3,181,276 3,165,942 +0.48 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 358,627 352,046 +1.87 
โมลาส (ตนั) 122,128 121,997 +0.11 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.27 11.12 +1.38 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.84 3.85 -0.38 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  31 มกราคม 2563  INTL FCStone คาดวา่ในปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจจะ
น าออ้ย 37.8% ไปผลิตน ้าตาล เพิ่มข้ึนจาก 34.1% ในปีท่ีผา่นมา ท าใหค้าดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาลรวมอยูท่ี่ 29.4 
ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 10.7% จากปีก่อน  และดว้ยสภาพอากาศท่ีฝนตกลงมาอยา่งมากในช่วงตน้ปี 2563 ท าให้ออ้ย
สามารถเติบโตไดดี้  คาดวา่ในปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีปริมาณออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 595 
ลา้นตนั  จาก 589.8 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 
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 วนัท่ี 28 มกราคม 2563  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

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

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคม

ธันวาคม  

ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 128 556 -77.06 578,727 563,068 +2.78 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 4 13 -66.93 26,485 26,354   +0.50 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 96 72  +32.84 32,207 30,213   +6.60 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 142.58 105.77  +34.80 139.20 138.54   +0.47 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 
24.66 23.05 +6.98   34.51 35.46 - 2.68 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  
75.34 76.95   -2.09 65.49 64.54    +1.47 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 31 มกราคม 2563  Kasdi Subagyono ผูอ้  านวยการดา้นการเพาะปลูกของกระทรวงเกษตร
ประเทศอินโดนีเซียรายงานวา่ ในปี 2562 อินโดนีเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 2.23 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3% จาก 
2.17 ลา้นตนั ในปี 2561 และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 495,000 ตนั  ลดลงจาก 1.1 ลา้นตนั ในปีก่อน  
และคาดวา่ในปี 2563 ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของอินโดนีเซียจะมีจ านวน 2.46 ลา้นตนั   
 วนัท่ี 31 มกราคม 2563  สมาคมการคา้น ้าตาลอินเดีย (AISTA) รายงานวา่ ในปี 2562/2563 ผลผลิต
น ้าตาลของอินเดียอาจจะลดลงเหลือ 27.4 ลา้นตนั จาก 33.2 ลา้นตนั ในปีก่อน   เน่ืองจากเกิดภาวะภยัแลง้และ
น ้าท่วม   AISTA  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลง 1 ลา้นตนั  เน่ืองจากการน าออ้ยไปผลิตกากน ้าตาล B-heavy  
และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 27.4 ลา้นตนั ไม่รวมผลผลิตเอทานอล 
   ส่วนทางภาคตะวนัตกของรัฐ Maharashtra ผลผลิตน ้าตาลจะลดลง 39% เหลือ 6.5 ลา้นตนั จาก 10.7 
ลา้นตนั ในปีก่อน    และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของรัฐ  Karnataka จดลง 22.7%  เหลือ 3.4 ลา้นตนั เน่ืองจากฤดู
มรสุมไม่แน่นอน   การส่งออกน ้าตาลในปี 2562/2563 เพิ่มข้ึนเป็น 4.5 ลา้นตนั จาก 3.8 ลา้นตนั ในปีก่อน 
 

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปี  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 (14.90 เซนต ์) จากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลของ 
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กลุ่มกองทุนนกัเก็งก าไร เน่ืองจากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลโลกลดลง โดยมีรายงานผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของ

บราซิลอินเดีย และเมก็ซิโก ขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และราคา

น ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลง นอกจากน้ี Big Picture Sugar Market Factors ยงัไดร้ายงานผลผลิตน ้าตาลโลกในปี 

2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) วา่จะลดลง 2.3% เหลือ 172 ลา้นตนั หลงัจากท่ี ISO รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลโลก

จะเพิ่มข้ึน 0.6% เป็น 185.2 ลา้นตนั ส่งผลใหดุ้ลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 มีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด 

(deficit) 6.1 ลา้นตนั จากผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) 1.7 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 125,550  ล็อต หรือประมาณ 6.38 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 111,584  ล็อต หรือประมาณ 5.67 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (21 

มกราคม 2563)   

 หลงัจากเร่ิมเขา้สู่เดือนกุมภาพนัธ์หลายฝ่ายเร่ิมจบัตามมองกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรวา่จะเร่ิม

ปิดสัญญาตัว๋ซ้ือท่ีถืออยู่ 125,550 ล็อต เม่ือไหร่  ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ราคาน ้ าตาลตลาดโลกลกลงในช่วงใกล้

ส้ินสุดสัญญา  โดยรวมปัจจยัพื้นฐานยงัคงเดิมไม่เปล่ียนแปลง   

  

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

3  กุมภาพนัธ์  2563 
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