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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่3 – 7 กุมภาพนัธ์  2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 3 – 7 กุมภาพนัธ์  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 6 ของปี 

2563  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี เน่ืองจากประมาณ

การผลผลิตน ้าตาลโลกลดลง  โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ในช่วง 1 ตุลาคม 2562 - 

31 มกราคม 2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลง 24% มาอยูท่ี่ 14.10 ลา้นตนั  ขณะท่ีปริมาณน ้าตาลจากสหภาพ

ยโุรปก็ลดลงเช่นกนั หลงัจากท่ีคณะกรรมาธิการยโุรปรายงานการส่งออกน ้าตาลของสหภาพยโุรปในช่วงวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2563 - 22 มกราคม 2563 ลดลง 62% สู่ระดบัต ่าสุด ในรอบ 3 ปี            ท่ี 291,000 ตนั  ก่อนท่ีจะปรับตวั

ลดลงเม่ือผูเ้ช่ียวชาญของ Green Pool Commodity คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 

2563/2564  จะลดลงเหลือ 1.01 ลา้นตนั  จาก 6.63 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 และยงักล่าววา่ราคาน ้าตาลท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึนในอินเดียและบราซิล ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ผลผลิตน ้าตาลโลก  และ

ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดก้ระเต้ืองข้ึนอีกคร้ึง โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากภาวะภยัแลง้ของประเทศไทย ซ่ึงกรม

อุตุนิยมวทิยารายงานวา่ ภาวะภยัแลง้ของประเทศไทยในปีน้ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 40 ปึ  โดยบริษทั ไทยชูการ์ มิล

เลอร์ จ  ากดั รายงานวา่ ในปี 2562/2563  ผลผลิตน ้าตาลของประเทศไทยจะลดลง 35%  เหลือ 9 ลา้นตนั จาก 14 

ลา้นตนั ในปี 2561/2562  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.42-15.13 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.92 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.31 เซนต ์หรือ 2.12%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.24-14.80 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

14.69 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.34 เซนต ์หรือ 2.37%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

7 กุมภาพนัธ์ 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
31 มกราคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 15.13 14.42 14.92 14.61 +0.31 
พฤษภาคม  2563 14.80 14.24 14.69 14.35 +0.34 
กรกฎาคม 2563 14.62 14.15 14.59 14.23 +0.36 
ตุลาคม 2563 14.58 14.23 

23 

14.56 14.30 +0.26 
มีนาคม 2564 14.80 14.55 14.78 14.64 +0.14 
พฤษภาคม  2564 14.42 14.16 14.32 14.31 +0.01 
กรกฎาคม  2564 14.11 13.79 13.93 14.00 -0.07 
ตุลาคม  2564 14.06 13.73 

73 

13.84 13.97 -0.13 
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มีนาคม  2565 14.25 13.95 14.05 14.20 -0.15 
พฤษภาคม  2565 14.10 13.77 13.84 14.01 -0.17 
กรกฎาคม  2565 13.88 13.60 13.63 13.82 -0.19 
ตุลาคม 2565 13.90 13.70 13.66 13.88 -0.22 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563  สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย รายงานวา่  ในเดือนมกราคม 2563  รัสเซีย

ส่งออกน ้าตาลทรายจ านวน 66,500 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 8,400 ตนั ในปีก่อน    โดยส่งออกไปยงัคาซคัสถาน (40,400 

ตนั) ทาจิกิสถาน (8,600 ตนั) อาเซอร์ไบจาน (6,600 ตนั) และคีร์กีซสถาน (1,900 ตนั) และประมาณ 3,000 ตนั 

จากโรงงาน 3 แห่งท่ี Prodimex และ Rusagro ไปยงัท่าเรือ Novorossiysk เพื่อส่งออกทางทะเล  รวมรัสเซีย

ส่งออกน ้าตาลตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 จ านวน 508,600 ตนั 

 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563  สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้7.40 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 26.3% จาก 5.86 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตประมาณ 49.14 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน 27.8% จาก 38.45 ลา้นตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 15.05% จาก 15.23% ในปีก่อน  โดยมี

โรงงานน ้าตาลจ านวน 21 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 74 โรงงาน  และยงัคงมีบ้ีทประมาณ 

520,000 ตนั  ส าหรับท่ีจะเขา้สู่กระบวนการผลิต  และคาดวา่ในปี 2562/2563 (สิงหาคม-กรกฎาคม) จะส่งออก

จ านวน 800,000 ตนั และเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตจะมีสตอ็คประมาณ 2.2 ลา้นตนั 

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563  มีรายงานวา่ ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2562  สตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรปมี

จ านวน 9.053 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.124 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  แต่ลดลงจาก 9.584 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 14 ติดต่อกนัท่ีสตอ็คน ้าตาลต ่ากวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีสตอ็คน ้าตาล

เพิ่มข้ึนเสมอในระหวา่งส้ินเดือนกนัยายนถึงส้ินเดือนมกราคม (อยูใ่นฤดูการผลิตใหม่) 

 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562   มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนธนัวาคม 2562 

จ านวน 61,000 ตนั ลดลงจาก 107,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน (จาก 89,000 ตนั ท่ีรายงานเม่ือเดือนก่อน)  
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และต ่ากวา่ 207,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562/2563 (ตุลาคม – 

กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 279,000 ตนั ลดลงจาก 631,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน   โดยส่งออกไปยงั  อิสราเอล 23% อียปิต ์11% นอร์เวย ์10% และแอลเบเนีย 9%   

 รวมในปี 2562/2562 สหภาพยโุรปส่งออก 1.610 ลา้นตนั ลลดงจาก 3.353 ลา้นตนั ในปีก่อน  ราคา

ส่งออกในเดือนพฤศจิกายนเฉล่ีย FOB อยูท่ี่ 353 ยโูร/ตนั ลดลงจาก 354 ยโูร ในเดือนก่อน  แต่สูงกวา่ 334     ยู

โร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลในเดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 100,000 ตนั  ลดลงจาก 

156,000 ตนั ในเดือนก่อน  แต่ต ่ากวา่ 109,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2562/2563 สหภาพยโุรปน าเขา้จ  านวน 508,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 357,000 ตนั ในเวลาเดียวกนัของปีก่อน    และ

ในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปน าเขา้จ  านวน 1.915 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.308 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้น้ี  

 
อเมริกากลางและเหนือ 
 
 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563  ส านกังานผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯ ไดป้ระกาศการจดัสรรโควตาเฉพาะประเทศ
ท่ีไม่ไดใ้ชโ้ควตาอตัราภาษี (TRQ)  ส าหรับน ้าตาลทรายดิบท่ีน าเขา้ส าหรับปี 2562/2563  (ตุลาคม-กนัยายน)  
โดยไดจ้ดัสรรน ้าตาลทรายดิบจ านวน 78,071 ลา้นตนั ของปริมาณ TRQ  เดิม (1,117,195 ตนั) โดยประเทศท่ี
ไดรั้บจดัสรรเพิ่มเติมมากสุดไดแ้ก่ สาธารณรัฐโดมินิกนั (16,397 ตนั), บราซิล (13,509) และออสเตรเลีย (7,733)  
ส่วนไทยไดรั้บจดัสรรจ านวน 1,304 ตนั  
 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563  CONADESSUCA ของเม็กซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 226,971 257,740 -11.94 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 16,693,612 20,551,847 -18.77 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,616,741 2,084,288 -22.43 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.69 10.14 -4.45 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.12 8.09 -11.92 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.55 79.74 -7.76 
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 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก ประมาณการผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกใน
ปี 2562/2563   ดงัน้ี 
 

รายการ 
ประมาณการปี 2562/2563 

ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 810,803 809,212 804,060 784,661 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 50,908,481 51,118,914 54,757,557 53,335,717 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,671,686 5,771,680 6,425,919 6,009,520 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.14 11.29 11.27 11.27 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.00 7.13 7.99 7.66 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 62.79 63.17 70.94 67.97 
 
 วนัท่ี 3  กุมภาพนัธ์ 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 
26 มกราคม 2563  ดงัน้ี 
 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,255,908 1,281,878 -2.03 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.70 12.31 -4.97 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 114.18 115.91 -1.49 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานตวัเลการขายน ้าตาลออร์แกนิค 
(ภายในประเทศและต่างประเทศ) จนถึงกลางเดือนมกราคม 2563 จ านวน 155,000 ตนั ลดลงเม่ือเทียบกบั 
185,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีผลผลิตจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2562 เม่ือส้ินสุดฤดูการ
ผลิตมีจ านวน 247,317 ตนั  เทียบกบั 236,612 ตนั ในปีก่อน    สตอ็คน ้าตาล ณ กลางเดือนมกราคม 2563 เพิ่มข้ึน
มากกวา่ 40%  อยูท่ี่ 151,000 ตนั   

  วนัท่ี  4  กุมภาพนัธ์ 2563 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนมกราคม 2563 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1,609,628 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1,473,089 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2562 และ 
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เพิ่มข้ึนจาก 1,083,774 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึนเป็น 1,415,673 ตนั 

จาก 1,286,861 ตนั  ในเดือนธนัวาคม 2562 และ 1,017,884 ตนั ในเดือนมกราคมปีก่อน   และส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวจ านวน 193,955  ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 186,228 ตนั ในเดือนธนัวาคม   แต่เพิ่มข้ึนสามเท่าจาก

65,890 ตนั ในเดือนมกราคม 2562    รวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562/25663 (มีนาคม-เมษายน) บราซิล

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 16.582 ลา้นตนั ลดลงจาก 17.869  ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และการส่งออก

น ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 คาดวา่จะลดลงต ่าสุดในรอบ 12 ปี จาก 20.179 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 และ 

จาก 28.295 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563  มีรายงานวา่ บริษทั น ้าตาลและอาหารของบงัคลาเทศก าลงัแสวงหาน ้าตาล

น าเขา้จ านวน 100,000 ตนั โดยวธีิประมูล  ส าหรับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมซ่ึงจะเร่ิมตน้ใน

ปลายเดือนเมษายน และในวนัท่ี 14 มีนาคม  2563 เป็นวนัสุดทา้ยของการเขา้ร่วมประมูล 

 วนัท่ี 4  กุมภาพนัธ์ 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในคร่ึงเดือนหลงัของ

เดือนมกราคม 2563  โรงงานน ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.232  ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 

3.085 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคม และลดลงจาก 3.819 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวม

ตั้งแต่เปิดหีบปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 14.112 ลา้นตนั  ลดลงจาก 18.559 ลา้นตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงาน 446 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 440  โรงงาน ใน 2 

สัปดาห์ก่อน แต่ลดลงจาก 520 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 119 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้5.496 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.286 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ขณะท่ีมีโรงงาน 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  

  รัฐ Maharashtra  มีโรงงาน 143 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้3.464 ลา้นตนั นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง

ของ 7.099 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 191 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  ซ่ึงมี 3 โรงงานท่ีส้ินสุดการหีบออ้ยแลว้ 

  รัฐ  Karnataka มีโรงงาน 63 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้2.794 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.376  ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 

65 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   

  รัฐ  Gujarat  มีโรงงาน 15 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้487,000 ตนั ลดลงจาก 666,000 ตนั  

ขณะท่ีมีโรงงาน 16 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   
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 ในรัฐ   Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงาน  18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้
234,000 ตนั ลดลงจาก 367,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 24 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   

  รัฐ Tamil Nadu เพียง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563  มีโรงงาน 21 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้205,000 ตนั เทียบ

กบั 286,000  ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 32 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน 

   ส่วนรัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้ 421,000 ตนั รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาลได ้ 300,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิต

น ้าตาลได ้ 280,000 ตนั  รัฐ Madhya Pradesh และ Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้226,000 ตนั  และรัฐ Uttarakhand 

ผลิตน ้าตาลได ้194,000 ตนั    

  และ ISMA รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลมีแนวโนม้ท่ีจะสูงถึง 26.0 ลา้นตนั 

โดยมีการน าน ้าออ้ยและกากน ้าตาล B-heavy หรือเทียบเท่า 850,000 ตนัน ้าตาลไปผลิตเป็นเอทานอล 
 รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  ยอกขายน ้าตาลสูงเกือบ 700,000-800,000 
ตนั สูงกวา่ยอดขายเม่ือส้ินเดือนมกราคมปีท่ีแลว้ และในปี 2561/2562 โรงงานน ้าตาลขายไดป้ระมาณ  25.5 ลา้น
ตนั และ ISMA คาดวา่ทั้งฤดูการผลิตจะอยูท่ี่ประมาณ 26.0 ลา้นตนั   
 วนัท่ี  4  มกราคม  2563   บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการ

ผลิต  ปี 2562/2563  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

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

1 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2563 Wilmar Sugar Pte Ltd. - - 49,333.00 223 
1 กรกฎาคม-15 กนัยายน 2563 Wilmar Sugar Pte Ltd. 14,122.82 243 24,000.00 259 

              รวม/เฉลี่ย 14,122.82 243.00 73,333.00 234.78 
 

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  133,333.00 (100%) 127.0598 - 
 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2563 38,122.82 (28.59%)  253.0727 95,211.18 (71.41%) 

รวม/เฉลีย่ 304,788.82 (76.20%) 114.5090  95,211.15 (23.80%) 
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 วนัท่ี 3  กุมภาพนัธ์ 2563  นาย Imran Khan  นายกรัฐมนตรีของปากีสถาน ไดก้ ากบัใหค้ณะกรรมการ
ประสานงานทางเศรษฐกิจไม่ส่งออกน ้าตาลส่วนท่ีเหลืออยูภ่ายใตโ้ควตาส่งออก 1.1 ลา้นตนั  ในขณะเดียวกนั
กระทรวงพาณิชยข์อน าเขา้น ้ าตาลจ านวน 300,000 ตนั โดยไม่ตอ้งเสียภาษีและอากรขาเขา้  ซ่ึงก่อนหนา้น้ี Sindh 
เรียกร้องใหรั้ฐบาลกลางปิดกั้นการส่งออกขา้วสาลีและน ้าตาล เน่ืองจากเกิดปัญหาการขาดแคลนท าให้ราคา
สินคา้โภคภณัฑแ์ละผลิตภณัฑภ์ายในประเทศพุง่สูงข้ึน  ราคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึนไปอยูท่ี่ 80 รูปีปากีสถาน 
(PKR) /กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ = 154.202 รูปีปากีสถาน) ณ ร้านคา้ปลีกในการาจี  เจา้หนา้ท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมกล่าววา่ อตัราการขายส่งน ้าตาลคาดวา่จะถึงระดบั 80 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม ในสัปดาห์หนา้ และ
คาดวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานจะลดลงมาอยูท่ี่ประมาณ 5.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล
ทรายขาว) ซ่ึงต ่ากวา่ปริมาณการบริโภคภายในประเทศท่ีอยูร่ะหวา่ง 5.5-5.9 ลา้นตนั 
  

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  สู่ระดบัสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี  (วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ี 15.01 เซนต/์ปอนด์)  เน่ืองจากประมาณ

การผลผลิตน ้าตาลโลกลดลง  ISMA  รายงานวา่ในช่วง 1 ตุลาคม 2562-31 มกราคม 2563 ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียลดลง 24% มาอยูท่ี่ 14.10 ลา้นตนั  ขณะท่ีปริมาณน ้าตาลจากสหภาพยโุรปก็ลดลงเช่นกนัจากรายงานการ

ส่งออกน ้าตาลของสหภาพยโุรปในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563-22 มกราคม 2563 ลดลง 62% สู่ระดบัต ่าสุด ในรอบ 3 

ปี ท่ี 291,000 ตนั  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยเม่ือผูเ้ช่ียวชาญของ Green Pool Commodity ไดค้าดการณ์วา่

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2563/2564  จะลดลงเหลือ  1.01 ลา้นตนั  จาก 6.63 ลา้นตนั ในปี 

2562/2563 และยงักล่าววา่ราคาน ้าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึนในอินเดียและบราซิล ซ่ึง

จะช่วยกระตุน้ผลผลิตน ้าตาลโลก  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนอีกคร้ัง โดยไดรั้บปัจจยัหนุน

จากภาวะภยัแลง้ของประเทศไทย ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยารายงานวา่ ภาวะภยัแลง้ของประเทศไทยในปีน้ีเลวร้ายท่ีสุด

ในรอบ 40 ปึ  และบริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั รายงานวา่ ในปี 2562/2563  ผลผลิตน ้าตาลของประเทศไทยจะ

ลดลง 35%  เหลือ 9 ลา้นตนั จาก 14 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  4 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 129,984  ล็อต หรือประมาณ 6.60 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) จ านวน 125,550  ล็อต หรือประมาณ 6.38 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (28 มกราคม 2563)   
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 หลงัจากสัปดาห์ท่ีผา่นมาตลาดน ้าตาลทรายดิบอยูใ่นช่วงปรับฐานและเคล่ือนไหวข้ึนลงสลบักนัไป 

ณ ตอนน้ีไดมี้การสัมมนาใหญ่เร่ืองน ้ าตาลท่ีเมืองดูไบ  และข่าวเร่ืองน ้ าตาลของไทยลดลงเร่ิมชดัเจนต่อต่างชาติ

มากข้ึน ท าให้คาดวา่ราคาน ้ าตาลน่าจะข้ึนอีกรอบก่อนท่ีสัญญาส่งมอบล่วงหนา้เดือน 3 จะถึงวนัส่งมอบในช่วง

ส้ินเดือนน้ี  

  

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11  กุมภาพนัธ์  2563 

 
  

 


