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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562                       
           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

44  ของปี 2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ จากค่าเงินเรียลของ

บราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงช่วยลดโอกาสการส่งออก

น ้าตาลของบราซิล   ท าใหมี้การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ   และจากสัญญาณท่ีวา่อุปทานน ้าตาลโลกลดนอ้ยลงหลงัจากท่ีคณะกรรมาธิการยโุรปรายงานวา่ในปี 

2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลลดลง  52% เหลือ 1.61 ลา้นตนั  และ INTL FCStone 

ไดป้รับเพิ่มประมาณการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563  เป็น 7.7 ลา้นตนั จาก 5.9 ลา้น

ตนั ท่ีประมาณการณ์เม่ือเดือนสิงหาคม  โดยอา้งถึงปัญหาสภาพอากาศในเอเชีย ขณะท่ีราคาน ้าตาลยงัอยูภ่ายใต้

แรงกดดนัจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง 1.5% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์  ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคา   เอทานอล 

และอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล 

นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัปรับลดลงจากการคาดการณ์ท่ีวา่ในสัปดาห์หนา้จะเกิดฝนตกในภูมิภาคกลาง – ใตข้อง

บราซิลซ่ึงจะช่วยหนุนผลผลิตออ้ยของบราซิล ขณะท่ีปัจจยัลบต่อราคาน ้าตาลอีกประการคือการคาดการณ์ของ 

S&P Global Platts Analytics ท่ีวา่ในปี 2563/2564 จะกลบัมามีน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) 600,000 ตนั จาก

ในปี 2562/2563 ท่ีมีน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) 5.96 ลา้นตนั  และยงัคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินจะ

กลบัมาอีก เน่ืองจากการผลิตน ้าตาลโลกในปี 2563/2564 จะเพิ่มข้ึน 5.2%  เป็น 186.0 ลา้นตนั  จากการ

คาดการณ์ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในอินเดีย บราซิล สหภาพยโุรป และรัสเซีย  

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.24-12.59 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.48 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.13 เซนต ์หรือ 1.05%   และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.35-12.67 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.60 

เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.18 เซนต ์ หรือ 1.45%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

1 พฤศจิกายน 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 ตุลาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 12.59 12.24 12.48 12.35 +0.13 
พฤษภาคม  2563 12.67 12.35 12.60 12.42 +0.18 
กรกฎาคม 2563 12.79 12.50 12.72 12.55 +0.17 
ตุลาคม 2563 13.13 12.75 12.96 12.79 +0.17 
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มีนาคม 2564 13.58 12.37 13.56 13.37 +0.19 
พฤษภาคม  2564 13.62 13.42 13.63 13.42 +0.21 
กรกฎาคม  2564 13.65 13.48 13.67 13.45 +0.22 
ตุลาคม  2564 13.78 13.62 13.80 13.57 +0.23 
มีนาคม  2565 14.18 14.18 14.21 13.97 +0.24 
พฤษภาคม  2565 14.11 14.07 14.13 13.90 +0.23 
กรกฎาคม  2565 0.00 0.00 14.03 13.80 +0.23 
ตุลาคม 2565 0.00 0.00 14.12 0.00 0.00 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่ เพียง  

ณ วนัท่ี  31 ตุลาคม 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 5.66 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 830,300 ตนั  อตัรา

การหีบสกดั 14.70% เทียบกบัวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 7.21 ลา้นตนั 

ผลิตน ้าตาลได ้  940,000 อตัราการหีบสกดั 13.0%  ณ ปัจจุบนัมีโรงงานน ้าตาลท่ีเปิดด าเนินการผลิต 31 

โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 9 โรงงาน 

 วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2562   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  996,800 แฮคแต หรือ 87.1% 

ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ลดลงจาก 1,034,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 45.9 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 38.1 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25% อยูท่ี่ 46.08 ตนั/

แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 36.84 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน และยงัคงเหลือพื้นท่ีเก็บเก่ียวประมาณ 148,000 แฮคแต โดย

คาดวา่การเก็บเก่ียวจะส้ินสุดในอีกประมาณสามสัปดาห์ รวมผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตน้ีอาจจะมีมากถึง 

52.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 23.8% จากฤดูกาลท่ีผา่นมา และรัสเซียผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้จ านวน  3.87 ลา้นตนั  ซ่ึงสูง

กวา่ปีก่อน  350,000 ตนั  

 วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2562  สมาคมผูผ้ลิต Belsahar ของเบลารุส รายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562   เบลารุสผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้301,000 ตนั   จากปริมาณบ้ีทจ านวน 2,368,500  ตนั    

อตัราการหีบสกดั  12.70%    ขณะเดียวกนักระทรวงเกษตรรายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2562  
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เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 82,800 แฮคแต หรือ 88.8% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

93,800 แฮคแต ต ่ากวา่ 89,700 แฮคแต ในปีก่อน  และเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4,152,800 ตนั ลดลงจาก 4,216,200 ตนั 

ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 20.18 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 47.01 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน เปอร์เซนต์

น ้าตาลอยูท่ี่ 16.80% ลดลงเล็กนอ้ยจาก 16.93% ในปีก่อน พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปี

ก่อน 

 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562  กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็ก รายงานวา่ในปี 2562/2563 เร่ิมตน้ฤดู

การผลิตเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 และ เพียง ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 สาธารณรัฐเช็กมีแนวโนม้ท่ีจะผลิต

น ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 530,000 ตนั ลดลงจาก 572,797 ตนั ในปีก่อน  เก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 4.20 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 3.735 ลา้นตนั ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลคาดวา่จะอยูท่ี่ 17.0% ลดลงจาก 18.24% ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  28 ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

1,635 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 28 ตุลาคม 2562 ลดลงจาก 8,691 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 88,626 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

81,316 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก เบเลิซ 23,709 ตนั โคลมัเบีย 20,000 ตนั สวาซิแลนด ์

13,661 ตนั มอริเชียส 13,441 ตนั  และ กายานา 12,110 ตนั  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562  สภาอุตสาหกรรมน ้าตาลของเมก็ซิโก (CONADESUCA)  ของเมก็ซิโก 

ประมาณการผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกคร้ังแรกของปี 2562/2563 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 
ประมาณการคร้ังที ่1 

ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 809,212 804,060 784,661 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 51,118,914 57,036,700 53,335,717 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,771,680 6,425,919 6,009,520 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.27 11.27 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.13 7.99 7.66 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 63.17 70.94 67.97 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562  บริษทั  COFCO คาดวา่ในปี 2563/2564 ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลจะอยูท่ี่ 584 ลา้นตนั  ลดลงจากเล็กนอ้ยจาก 587 ลา้นตนั ในปี 2562/2563   ผลผลิตน ้าตาลจะลดลง

เหลือ 25.7 ลา้นตนั (tel quel) จาก 26.2 ลา้นตนั  ผลผลิตเอทานอลลดลงเหลือ 30.9 พนัลา้นลิตร จาก 31.2 

พนัลา้นลิตร 

 ขณะเดียวกนั Datagro  รายงานวา่ในปี 2562/2563 ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคลาง-ใตข้องบราซิลมี

จ านวน 593.16 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 3.5% จาก 573.05 ลา้นตนั ในปีก่อน  รวมกบั 52 ลา้นตนั จากทางภาคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และคาดวา่ในปี 2562/2563 จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 645.16 ลา้นตนั  ทั้งน้ีผลผลิต

น ้าตาลทางภาคกลาง-ใตค้าดวา่จะมีจ านวน 26.21 ลา้นตนั ลดลงจาก 26.51 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 รวม

ผลผลิตน ้าตาลจากทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีจ านวนทั้วประเทศอยูท่ี่ 28.81 ลา้นตนั ผลผลิตเอทา

นอลทางภาคกลาง-ใต ้ คาดวา่จะมีจ านวน 32.3 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก 30.1 พนัลา้นลิตร ในปี 2561/2562  

สตอ็คเอทานอลเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตในวนัท่ี 31 มีนาคม จะอยูท่ี่ 1.73 พนัลา้นลิตร รวม ผลผลิตเอทานอล

ของบราซิลในฤดูการผลิตน้ีจะอยูท่ี่ 34 พนัลา้นลิตร (รวมผลผลิตเอทานอลจากทางภาคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือ)  

 ขณะเดียวกนัในปี 2563/2564  การเจริญเติบโตของออ้ยจะล่าชา้ เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนต ่ากวา่

ค่าเฉล่ีย ไฟป่า และน ้าคา้งแขง็ และการระบาดของวชัพืชท่ีรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ี Datagro ยงัเห็นวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกออ้ยจะลดลง เน่ืองจากมีการเพาะะปลูกถัว่เหลืองเพิ่มข้ึน และมีการเพาะปลูกขา้วโพดเพื่อผลิตเอทา

นอลเพิ่มข้ึนในปีหนา้ 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2562 ดงัน้ี 

 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,248,111 1,263,319 -1.20 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 25,592,206 28,771,411 -11.05 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 84.90% 88.55% -4.12 
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CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 15.10 15.12  -0.13 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.96 14.26 -2.10 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 188,465 191,014 -1.33 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 3,572,672 4,102,803 -12.92 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  28 ตุลาคม 2562 กระทรวงอาหารของอินเดีย  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 

จะลดลง 12.38% เหลือ 28-29 ลา้นตนั   มูลค่าน ้าตาลทรายขาว จาก 33.1 ลา้นตนั ในปีก่อน  เน่ืองจากในฤดู

การผลิตท่ีแลว้รัฐ Maharashtra เกิดภาวะน ้าท่วมและภยัแลง้  โดยในรัฐ Maharashtra ผลผลิตจะลดลงอยา่ง

นอ้ย 4 ลา้นตนั ณ ขณะน้ีมีโรงงานบางส่วนเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตแลว้  แต่จะเร่ิมด าเนินการอยา่งเตม็รูปแบบ

ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายนเป็นตน้ไป มีโรงงานน ้าตาลประมาณ 534  โรงงาน   

 

วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวั

เพิ่มข้ึน จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

ซ่ึงช่วยลดโอกาสการส่งออกน ้าตาลของบราซิล ท าใหมี้การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   และจากสัญญาณท่ีวา่อุปทานน ้าตาลโลกนอ้ยลงหลงัจากท่ีคณะกรรมาธิการ

ยโุรปรายงานวา่ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลลดลง  52%  เหลือ 1.61 ลา้นตนั  

และ INTL FCStone ไดป้รับเพิ่มประมาณการณ์ผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563  เป็น 7.7 

ลา้นตนั จาก 5.9 ลา้นตนั ท่ีประมาณการณ์เม่ือเดือนสิงหาคม  แต่อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลปรับลดลงจากการ

คาดการณ์วา่ในสัปดาห์หนา้จะเกิดฝนตกในภูมิภาคกลาง – ใตข้องบราซิลซ่ึงจะช่วยหนุนผลผลิตออ้ยของ

บราซิล  

  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋  

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 195,086  ล็อต หรือประมาณ 9.910  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล 
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สุทธิ (Net Short) จ านวน 202,949  ล็อต หรือประมาณ 10.310  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (22 ตุลาคม 

2562) และเทียบกบั 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.471 ลา้นตนั ซ่ึงมากสุดเป็นประวติัการณ์ (27 กนัยายน 

2562) 

 กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรยงัคงยดึปัจจยั เช่น อตัราแลกเปล่ียนของบราซิล และราคาน ้ามนั      

ในการเล่นตลาดในช่วงสั้น ๆ แต่หลาย ๆ ฝ่ายก็ยงัคงจบัตาความเคล่ือนไหวของอินเดียอยา่งใกลชิ้ดเร่ืองการ

ส่งออก และรอดูการเปิดหีบในแต่ละประเทศ 

  

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 4 พฤศจิกายน 2562 
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