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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8  พฤศจิกายน 2562         
               

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (4 – 8  พฤศจิกายน 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 45  ของปี 

2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ในช่วง 2 วนัแรกของ

สัปดาห์ ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 ปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุด

ในรอบ 1 เดือน จากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีลดลง ซ่ึงสมาคมน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดการณ์วา่ในปี 

2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะลดลง 19% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี เหลือ 26.85 ลา้นตนั  จาก 33.2 

ลา้นตนั ในปี 2561/2562  ขณะท่ีสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดียคาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย

ในปี 2562/2563 จะอยูท่ี่ 26.0-26.5   ลา้นตนั ลดลง 20.7% จากปี 2561/2562  นอกจากน้ีการปรับตวัสูงข้ึนของ

ราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์  เป็นผลบวกต่อราคาเอทานอลซ่ึงอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของ

บราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัลดลงในช่วงต่อมา 

เน่ืองจากความอ่อนแอของราคาน ้ามนัดิบ ทั้งน้ีราคาน ้ามนัดิบร่วงลง 1.2% โดยเป็นผลลบต่อราคา  เอทานอล และ

อาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิต      เอทานอล 

นอกจากน้ีค่าเงินเรียลของบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ให้

เกิดการส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจาก

การท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ในปี 2562/2563 เหลือ 

8.61 ลา้นตนั จาก 9.18 ลา้นตนั ท่ีประมาณการณ์เม่ือเดือนตุลาคม หลงัจากท่ีราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 ไดท้  าจุดต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.29-12.73 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.57 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.09 เซนต ์หรือ 0.72%   และราคาตาลตามสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.42-12.84 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.66 เซนต ์

เพิ่มข้ึน  0.06 เซนต ์ หรือ 0.48%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

8 พฤศจิกายน 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

มีนาคม 2563 12.73 12.29 12.57 12.48 +0.09 
พฤษภาคม  2563 12.84 12.42 12.66 12.60 +0.06 
กรกฎาคม 2563 12.95 12.54 12.77 12.72 +0.05 
ตุลาคม 2563 13.46 12.76 12.98 12.96 +0.02 
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มีนาคม 2564 13.74 13.35 13.55 13.56 -0.01 
พฤษภาคม  2564 13.77 12.69 13.59 13.63 -0.04 
กรกฎาคม  2564 13.80 13.43 13.61 13.67 -0.06 
ตุลาคม  2564 13.92 13.58 13.73 13.80 -0.07 
มีนาคม  2565 14.29 14.21 14.14 14.21 -0.07 
พฤษภาคม  2565 - - 14.04 14.13 -0.09 
กรกฎาคม  2565 - - 13.97 14.03 -0.06 
ตุลาคม 2565 - - 14.05 14.12 -0.07 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่ เพียง   

ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 6.54 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 966,500 ตนั  อตัรา

การหีบสกดั 14.80% เทียบกบัวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ท่ีมีปริมาณบ้ีทผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 8.03 ลา้นตนั 

ผลิตน ้าตาลได ้ 1.16 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 13.1%  ณ ปัจจุบนัมีโรงงานน ้าตาลท่ีเปิดด าเนินการผลิต 31 

โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 9 โรงงาน 

 วนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2562   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง 

ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1.08 ลา้นแฮคแต หรือ  

94.5% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 1.307 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียว

บ้ีทไดแ้ลว้ 50.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 39.7 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 26% อยูท่ี่ 46.63 

ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.15 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2562 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง    ณ 

วนัท่ี  5 พฤศจิกายน 2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 88,600 แฮคแต หรือ 95%  ของ

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) ลดลงจาก 95,100 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเกษตรกร

เก็บเก่ียวบ้ีทได ้4,506,500 ตนั ลดลงจาก 4,526,200 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 50.89 ตนั/แฮค

แต เพิ่มข้ึนจาก 47.58 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้ าตาลอยูท่ี่ 16.82%  ลดลงจาก 16.94% ในปีก่อน  พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2562  มีรายงานวา่ สต็อคน ้าตาลของสหภาพยโุรป (EU)   ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 

2562  มีจ านวน 3.241 ลา้นตนั   ลดลงจาก 4.537 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  และต ่ากวา่ 4.085 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 11 ติดต่อกนัท่ีต ่ากวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน สตอ็คน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน

เสมอในระหวา่งส้ินเดือนกนัยายนและส้ินเดือนมกราคม (เม่ือมีกระบวนการผลิตบ้ีทใหม่)  

 วนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

3,548 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2562 ลดลงจาก 74,439 ตนั 

ในสัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 164,978 ตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 113,969 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด์ 44,826 ตนั โมซมับิก 

25,100 ตนั เบลิซ 23,809 ตนั และโคลมัเบีย 22,000 ตนั  

  

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนตุลาคม 2562 บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 1,939,617 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1,733,448  ตนั ในเดือนกนัยายน ไม่เปล่ียนแปลงจาก 

1,929,216 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,790,788 ตนั เพิ่มข้ึนจาก  

1,554,307 ตนั ในเดือนก่อน และจาก 1,720,323 ตนั ในเดือนตุลาคมปีก่อน ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลทรายขาว

ลดลง 136,923 ตนั ลดลงจาก 164,809 ตนั ในเดือนก่อน  และ 192,182 ตนั ในปีก่อน    รวมในช่วง  7 เดือนแรก

ของปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 11.595 ลา้นตนั ลดลงจาก 13.210 ลา้นตนั ในช่วง

เดียวกนัของปีท่ีแลว้  และรวมในปี 2561/2562 บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 20.179 ลา้นตนั  ลดลงจาก 28.295 

ลา้นตนั ในปีก่อน 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,271,931 1,210,869 +5.04 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 26,864,137 29,982,292 -10.40 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 89.10% 92.28% -3.44 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.92 14.90 +0.13 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.00 14.29 -2.03 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 189,772 180,419 +5.18 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 1,271,931 1,210,869 +5.04 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA)  คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  ดงัน้ี 

รายการ พื้นท่ีเพาะปลูก 

(ลา้น MU) 

ปริมาณออ้ย/บ้ีท 

(ลา้นตนั) 

ผลผลิตน ้าตาล 

(ลา้นตนั) 

   ออ้ย  17.64 77.69 9.11 

   บ้ีท 3.19 10.90 1.39 

รวม 20.83 88.59 10.50 

 

 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562    นายรังสิต  เฮียงราช  ผูอ้  านวยการบริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั 

รายงานวา่  ในปี 2562/2563  ผลผลิตน ้าตาลของไทยอาจจะลดลงเหลือ 12 ลา้นตนั (tel quel) จาก 14.6 ลา้น 

ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตออ้ยคาดวา่จะมีต ่ากวา่ 110 ลา้นตนั เทียบกบั 131 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  เน่ืองจาก     

ปริมาณฝนท่ีลดลงและปัญหาภยัแลง้  ส่งผลใหเ้กษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหนัไป

ปลูกพืชอ่ืน ๆ 

 และคาดวา่ในปี 2562/2563 ประเทศไทยจะส่งออกน ้าตาลไดเ้พียง 8.5 ลา้นตนั ลดลงจาก 10-11 ลา้นตนั

ในปี 2561/2562    และส าหรับปี 2563/2564 คาดวา่การผลิตออ้ยและน ้าตาลจะลดลงอีกเน่ืองจากเกษตรกรส่วน

ใหญ่เร่ิมหนัไปปลูกพืชอ่ืน ๆ ท่ีทนแลง้ 
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  วนัท่ี  6 พฤศจิกายน  2562  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ไดป้รับลดประมาณการณ์

ผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 ลง 5% เหลือ 26.85 ลา้นตนั จาก 28.2 ลา้นตนั ท่ีประมาณการณ์เม่ือเดือน

กรกฎาคม    ผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 อยูท่ี่ 33.161 ลา้นตนั   และการคาดการณ์คร้ังใหม่เม่ือช่วงปลาย

เดือนตุลาคมพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทั้งหมดจะอยูท่ี่ 4.831 ลา้นแฮคแต  ลดลง 12% จาก 5.502 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน 

 ISMA คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ Uttat Pradesh จะต ่ากวา่ฤดูการผลิตก่อน  แต่คาดวา่ผลผลิตน ้าตาล

ในปี 2562/2563 จะอยูท่ี่ 12.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 11.821 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 

 ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ Maharashtra ในปี 2562/2563 จะลดลง 30% เน่ืองจากภาวะความแหง้

แลง้และน ้าทว่ม ซ่ึง ISMA คาดวา่การผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 ของรัฐ Maharashtra จะลดลงเกือบ 40% มา

อยูท่ี่ 6.2 ลา้นตนั เทียบกบั 10.72 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของรัฐ Karnataka ในปี 

2562/2563 ลดลงเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีตกนอ้ยในปีก่อนเช่นเดียวกบัรัฐ  Maharashtra ซ่ึงส่งผลใหพ้ื้นท่ีเก็บเก่ียว

ออ้ยลดลง 21% เหลือ 399,000 แฮคแต จาก 502,000 แฮคแต ในปีก่อน   และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 

3.2 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.43 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวั

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน จากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีลดลง ซ่ึงสมาคมน ้าตาลอินเดีย (ISMA) 

คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะลดลง 19% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี เหลือ 26.85 

ลา้นตนั  จาก 33.2 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  ขณะท่ีสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดียคาดการณ์วา่

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 จะอยูท่ี่ 26.0-26.5 ลา้นตนั ลดลง 20.7% จากปี 2561/2562  นอกจากน้ี

การปรับตวัสูงข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์  ซ่ึงเป็นผลบวกต่อราคาเอทานอลซ่ึงอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และยงัไดรั้บปัจจยัหนุนจาก

การท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ในปี 2562/ 2563 เหลือ 

8.61 ลา้นตนั จาก 9.18 ลา้นตนั ท่ีประมาณการณ์เม่ือเดือนตุลาคม หลงัจากท่ีราคาน ้าตาลตาม 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 ไดท้  าจุดต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่า

ลง 1.26% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกของผูผ้ลิต

น ้าตาลจากบราซิล 
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  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋  ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 177,846  ล็อต หรือประมาณ 9.035  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) จ านวน 195,086  ล็อต หรือประมาณ 9.910  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (29 ตุลาคม 2562) 

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

 กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรยงัคงยดึปัจจยั เช่น อตัราแลกเปล่ียนของบราซิล และราคาน ้ามนั      

ในการเล่นตลาดในช่วงสั้น ๆ และมีปัจจยัข่าวผลผลิตของอินเดียท่ีลดลง  รวมกบัผลผลิตของสหรัฐฯ ท่ีลดลง

เช่นกนัมามีผลในช่วงสั้น ๆ และยงัตอ้งจบัตาดูถึงผลกะทบต่อไป 

  

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11 พฤศจิกายน 2562 
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