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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 - 6  ธันวาคม  2562                       
          ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 2 - 6 ธนัวาคม   2562)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 49 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลปรับตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง จนถึง

ระดบัสูงท่ีสุดในรอบ 9 เดือนกบั 1 สัปดาห์  เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง กระตุน้

การซ้ือทางเทคนิคจากกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก าไรในตลาด  ทั้งน้ีสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) 

รายงานวา่การผลิตน ้าตาลของอินเดียในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน ลดลงอยา่งมาก โดย -54%  เป็น 

1.89 ลา้นตนั หลงัจากท่ีในวนัท่ี 5 พฤศจิกายนได ้คาดการณ์วา่การผลิตน ้าตาลของอินเดียปี 2562/2563 จะลดลง -

19% เป็น 26.85 ลา้นตนั  นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากความแขง็แกร่งของราคาน ้ามนัดิบท่ี

ปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2  เดือนคร่ึง ซ่ึงราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจ

กระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล ปัจจยั

หนุนอีกประการคือ การปรับตวัสูงข้ึนของค่าเงินเรียลบราซิลในรอบ 3 สัปดาห์ จากระดบัต ่าสุดเป็น

ประวติัการณ์เท่ี 4.2684 เรียล/ดอลลาร์สหรัฐฯ  

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.73-13.21 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.18 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.24 เซนต ์ หรือ 1.85%   และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.79-13.27 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 13.23 เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.25 เซนต ์ หรือ 1.93%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
6 ธนัวาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 พฤศจิกายน 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 13.21 12.73 13.18 12.94 +0.24 
พฤษภาคม  2563 13.27 12.79 13.23 12.98 +0.25 
กรกฎาคม 2563 13.32 12.87 13.28 13.03 +0.25 
ตุลาคม 2563 13.48 13.05 13.45 13.20 +0.25 
มีนาคม 2564 13.94 13.56 13.92 13.69 +0.23 
พฤษภาคม  2564 13.85 13.52 13.83 13.62 +0.21 
กรกฎาคม  2564 13.75 13.50 13.75 13.54 +0.21 
ตุลาคม  2564 13.80 13.54 13.78 13.59 +0.19 
มีนาคม  2565 14.16 13.90 14.14 13.97 +0.17 
พฤษภาคม  2565 14.05 13.85 14.07 13.92 +0.15 
กรกฎาคม  2565 13.91 13.80 14.01 13.86 +0.15 
ตุลาคม 2565  - - 14.12 13.98 +0.14 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 4 ธนัวาคม  2562  สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ ในปี 2562 

รัสเซียส่งออกน ้าตาลจากบ้ีทจ านวนมากกวา่ 500,000 ตนั  มูลค่า 150-160 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   สูงสุดเป็นคร้ังท่ี 

2 หลงัจากในปี 2560 ท่ีส่งออกจ านวน 570,000 ตนั  โดยเดือนพฤศจิกายนผูน้ าเขา้หลกัไดแ้ก่  คาซคัสถาน 

(38,500 ตนั)  อุซเบกิสถาน (22,100 ตนั)  ทาจิกิสถาน (14,200 ตนั ) และอาเซอร์ไบจาน (10,000 ตนั)  โดยรวม

แลว้ในปี 2562 ส่งออกน ้าตาลมากกวา่ 450,000 ตนั  ซ่ึงมีการขนส่งทางรถไฟจ านวน 418,000 ตนั มากกวา่ 

12.50% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (400,000 ตนั) 

 วนัท่ี  2  ธนัวาคม  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่ในปีน้ี

ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวไดป้ระมาณ 1.26 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 8.4 ลา้นตนั ซ่ึงเกินความคาดหมาย  เทียบ

กบัปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 1.48 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 10.97 ลา้นตนั และคาดวา่ในปีน้ีผลผลิตน ้าตาล

ทรายขาวจะลดลง 1 ใน 3 ระหวา่ง 1.1 – 1.2  ลา้นตนั เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลงและสภาพอากาศท่ีเลวร้าย 

 

ยุโรปตะวนัตก 

  วนัท่ี 6 ธนัวาคม  2562  กระทรวงเกษตรของเยอรมนี รายงานผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท  ในช่วงสองเดือน
แรกของปีการผลิต 2262/2563 (กนัยายน- สิงหาคม) ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ลา้นตนั) 10.43 9.77 12.93 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.91 19.20 17.56 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 1.54 1.55 1.94 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 5 ธนัวาคม  2562  Conadesuca ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2562/2563   
เพียง ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 9,443 20,129 -53.09 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 880,034 1,591,893 -44.72 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 73,215 131,390 -44.28 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.32 8.25 +0.80 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.75 6.53 +18.78 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 93.19 79.08 +17.84 

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี  3  ธนัวาคม  2562 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนพฤศจิกายน  2562 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1.97 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1.93 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม และเพิ่มข้ึนจาก 

1.88 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.70 ลา้นตนั เทียบกบั 1.77  ลา้น

ตนั  ในเดือนก่อน และจาก 1.66 ลา้นตนั  ในเดือนพฤศจิกายนปีก่อน ขณะท่ีส่งออกน ้าตาลทรายขาวมีจ านวน 

251,200 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 149,600 ตนั ในเดือนก่อน  และ 195,400 ตนั ในปีก่อน    รวมในช่วง  8 เดือนแรกของปี 

2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 13.57 ลา้นตนั ลดลงจาก 15.09 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปี

ท่ีแลว้  และรวมในปี 2561/2562 บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 20.18 ลา้นตนั  ลดลงจาก 28.30 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 โอเชียเนีย 

 วนัท่ี  4  ธนัวาคม 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) 245,086 267,920 -8.52 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 29,926,384 32,296,661 -7.34 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 99.40 99.40 0.00 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 
15.01 14.00 7.21 

   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.09 14.30 -1.47 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 34,533 37,509 -7.93 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 4,216,628 4,618,423 -8.70 
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เอเชีย 

 วนัท่ี  4  ธนัวาคม  2562   บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  Hi-Pol.  
MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 Wilmar Sugar Pte Ltd. 12,000.00 81 25,333.00 87 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563 Wilmar Sugar Pte Ltd. 12,                 

000.00 

81 24,000.00 87 
              รวม/เฉลี่ย 24,000.00 81 49,333.00 87 

 
สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบฤดูการผลติปี 2562/2563 

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมียม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม     – 15 พฤษภาคม 2563 133,333.00 (100%) 62.3399 - 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2563  84,000.00 ( 63%) 70.7143  49,333.00 (37%) 
 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2563 - - 133,334.00 (100%) 

รวม/เฉลีย่ 217,333.00 (54.33%) 65.5767 182,667.00 (45.67%) 
  

วนัท่ี 4 ธนัวาคม  2562  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของรัฐต่าง ๆ เพียงวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2562 เทียบกบัปี 2561 ดงัน้ี 
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รัฐ 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

จ านวนโรงงาน 
ผลผลิตน ้าตาล 

(ตนั) 
จ านวนโรงงาน 

ผลผลิตน ้าตาล 

(ตนั) 

Uttar Pradesh 111 1,081,000 105 914,000 
Uttarakhand 6 13,000 3 11,000 
Bihar 8 55,000 6 54,000 
Punjab 8 3,000 8 10,000 
Haryana 11 15,000 11 29,000 
Madhya 
Pradesh 

6 2,000 11 17,000 
Gujarat 14 75,000 16 205,000 
Maharashtra 43 67,000 175 1,889,000 
Karnataka 61 521,000 63 840,000 
A.P. &amp; 
Telangana 

6 5,000 14 27,000 
Tamil Nadu 5 48,000 5 71,000 
Others - - 1 2,000 

รวม 279 1,885,000 418 4,069,000 
 

 จนถึงขณะน้ีน ้าตาลซ่ึงมีสัญญาการส่งออก มีจ านวนประมาณ 1.5 ลา้นตนั ซ่ึงรวมกบัสัญญาน ้าตาลรีไฟน์

ท่ีท ากบัโรงงานน ้าตาลตามท่าเรือท่ีละลายน ้าตาลเพื่อส่งออก โดยส่งออกไปยงั  อิหร่าน ศรีลงักา อฟักานิสถาน 

และประเทศในอฟัริกา 

 วนัท่ี  2  ธนัวาคม  2562   Marex Spectron ซ่ึงเป็นนายหนา้ซ้ือขายสินคา้ในลอนดอนรายงานวา่  ในฤดู

การผลิตปี 2562/2563  อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้27 ลา้นตนั และส่งออก 4 ลา้นตนั  ขณะท่ี รัฐบาลไดอ้นุญาตให้

โรงงานส่งออก 6 ลา้นตนั และจากการส ารวจอินเดียจะผลิตน ้าตาลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 26 ลา้นตนั  และไม่เกิน 30 

ลา้นตนั  

 ส าหรับประเทศไทยผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 12.0 ลา้นตนั จาก 14.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจาก

ปริมาณฝนไม่เพียงพอ  

 



www.sugarzone.in.th 

 

6 

 

วจิารณ์และความเห็น 

           การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 ปรับตวัเพิ่มข้ึน สู่ท่ีระดบัสูงสุดใน

รอบ 9 เดือน กบัอีก 1 สัปดาห์ จากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง  ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบก็ได้

ปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง ซ่ึงราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจ

กระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล 

นอกจากน้ียงัไดรั้บปัจจยัหนุนจากการปรับตวัสูงข้ึนของค่าเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  

      ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 76,158  ล็อต หรือประมาณ 3.87 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short) จ านวน 95,880  ล็อต หรือประมาณ 4.87 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (26 พฤศจิกายน 2562) 

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

   นกัลงทุนและกองทุนยงัคงจบัตาข่าวผลผลิตน ้าตาลในหลายๆ ประเทศท่ีลดลง เช่น สหรัฐอเมริกา 

เมก็ซิโก ไทย และอินเดีย โดยตอนน้ีจากการท่ีกองทุนและนกัเก็งก าไรเร่ิมเปล่ียนมุมมองต่อตลาดน ้าตาล และ

เร่ิมลดการถือตัว๋ขายลงเร่ือยๆ จาก 200,000 กวา่ล็อต เหลือแค่ 76,158 ล็อต ไดส้ะทอ้นถึงจุดเปล่ียนของตลาดให้

อยูใ่นช่วงขาข้ึน ท าใหย้งัเช่ือวา่ในช่วงน้ี ตลาดจะยงัคงอยูใ่นช่วงขาข้ึนต่อไป 

  

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

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

9  ธันวาคม  2562 


