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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   7 -11  ตุลาคม 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 7- 11 ตุลาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 41  ของปี 

2562  ราคาน ้าตาลปรับลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากการท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ  ท าให้เกิดการท าก าไรของผูถื้อตัว๋ซ้ือ (Long contract) ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และกระตุน้ให้

บราซิลส่งออกเพิ่มข้ึน  ราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลง อาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจ

ไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในบราซิลคาดการณ์วา่ในปี 

2562/2563 บราซิลจะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 635 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 627 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือน

สิงหาคม  ขณะท่ี Unica รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน

กนัยายนมีจ านวน 35.1 ลา้นตนั  ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 36.2 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลรวมในปี 2562/2563 

ลดลง 2.4% มาอยูท่ี่ 21.8 ลา้นตนั  และยงัคาดวา่ผลผลิตเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลลดลง  5.7%  เหลือ 25 ลา้นตนั ต ่าสุดในรอบ 14 ปี  นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บผลกระทบจาก

ความกงัวลเก่ียวกบัอุปสงคน์ ้าตาลโลกท่ีชะลอตวัลง หลงัจากสิงคโปร์ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูบ้ริโภคน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุด

ในเอเชียวางแผนท่ีจะหา้มโฆษณาเคร่ืองด่ืมบรรจุหีบห่อท่ีมีเปอร์เซนตน์ ้าตาลสูง ผูบ้ริโภคทัว่โลกก าลงัลดการ

บริโภคน ้าตาลลงเพื่อพยายามควบคุมการเกิดภาวะโรคอว้นและโรคเบาหวาน   

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.22-12.71 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.41 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต ์ หรือ 2.74%   และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.35-12.84 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.51 

เซนต ์ลดลง 0.38 เซนต ์ หรือ 2.95%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
11 ตุลาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
4 ตุลาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 12.71 12.22 12.41 12.76 -0.35 
พฤษภาคม  2563 12.84 12.35 12.51 12.89 -0.38 
กรกฎาคม 2563 12.99 12.50 12.65 13.01 -0.36 
ตุลาคม 2563 13.25 12.74 12.88 13.23 -0.35 
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มีนาคม 2564 13.73 13.32 13.45 13.79 -0.34 

 พฤษภาคม  2564 13.71 13.37 13.49 13.81 -0.32 
กรกฎาคม  2564 13.71 13.39 13.50 13.80 -0.30 
ตุลาคม  2564 13.82 13.56 13.59 13.87 -0.28 
มีนาคม  2565 14.14 13.93 13.95 14.22 -0.27 
พฤษภาคม  2565 14.02 13.90 13.89 14.14 -0.25 
กรกฎาคม  2565   13.84 14.14 -0.30 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 10  ตุลาคม 2562  Soyuzrossakhar  ของรัสเซียรายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 รัสเซีย

ผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้2.5 ลา้นตนั มากกวา่ปีก่อนประมาณ 320,000 ตนั จนถึงขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวบ้ีทได ้19.3 

ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลรายวนัอยูท่ี่ 59,430 ตนั 

 วนัท่ี 10 ตุลาคม 2562  Ukrtsukor  รายงานวา่ในระหวา่งเร่ิมตน้ฤดูการผลิตวนัท่ี  30 สิงหาคม -8 

ตุลาคม 2562 ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 361,700 ตนั จากปริมาณบ้ีท 2.56 ลา้นตนั  โดยมีโรงงาน 27 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  และ Ukrtsukor ไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ีวา่สามารถผลิตน ้าตาลไดเ้พียง 1.1 ลา้นตนั  

เทียบกบั 1.7 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากในช่วงตน้ปีสภาพอากาศท่ีเลวร้ายและพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 9  ตุลาคม 2562  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลคร้ังท่ี 2 

ฤดูการผลิต 2562/2563 ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ 
ปี 2562/2563 

คร้ังท่ี 2               
(15 กนัยายน 2562)  

Z 

คร้ังท่ี 1                (15 
สิงหาคม 2562) 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 375,575 375,387 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 68.7 69.8 
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บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 25,804,827 26,193,723 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 18.4 18.2 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 16.4 16.3 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 4,228,769 4,264,189 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 11  ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่ เม่ือส้ินฤดูการผลิตลงในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน โรงงานน ้าตาล 19 

โรงงานของรัฐ ปารานา (Parana) ในบราซิลคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 34 ลา้นตนั เทียบกบั 35.5 ลา้นตนั ใน

ปี 2561/2562   และสมาคมอุตสาหกรรม Alcopar คาดการณ์สัดส่วนในการผลิตเอทานอลวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 

60.5% จาก 59% ในปี 2561/2562 ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน  2.1 ลา้นตนั ต่อปี ผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึน 1.4 

พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม  2562 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2562  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายน ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 35.086 27.832 +26.06 472.802 460.343 +2.71 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.794 1.289 +39.15 21.800 22.334 -2.39 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.184 1.642 +32.98 25.162 24.499 +2.71 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 157.31 147.26 +6.82 136.84 140.16 -2.37 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

34.12 33.02 +3.33 35.36 36.33 -2.67 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

65.88 66.98 -1.64 64.64 63.67 +1.52 
 

วนัท่ี 8  ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่ ความตอ้งการน ้าตาลในประเทศและต่างประเทศท่ีซบเซา ส่งผล

ใหส้ตอ็คน ้าตาลในประเทศของบราซิลเพิ่มสูงข้ึนในช่วงกลางเดือนกนัยายน   โดยมีจ านวน 10.7 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 9.7 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเพิ่มข้ึนจากค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ปีท่ี  10.2 ลา้นตนั  เป็นน ้าตาล 

VHP จ านวน 6.3 ลา้นตนั  น ้าตาล Ceystal  จ านวน 4.1 ลา้นตนั ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  และ

น ้าตาลออร์แกนิค 
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 วนัท่ี  7  ตุลาคม  2562  JOB Economia  รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 บราซิลอาจจะส่งออก

น ้าตาลจ านวน 18.5 ลา้นตนั ซ่ึงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี เน่ืองจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีตกต ่าส่งผลให้

โรงงานลดการส่งออกน ้าตาล 

ในทางตรงกนัขา้มคาดวา่บราซิลจะผลิตเอทานอลไดม้ากท่ีสุดท่ี 34.2 พนัลา้นลิตร เน่ืองจากโรงงานให้

ความส าคญัแก่การผลิตเช้ือเพลิงมากกวา่น ้าตาล ในกลยทุธ์การผลิตและการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึนกบัเอทานอลจาก

ขา้วโพด 

คร้ังล่าสุด ในปี 2550/2551 บราซิลส่งออกน ้าตาลนอ้ยกวา่ 18.5 ลา้น  ขณะท่ีบราซิลส่งออกประมาณ 20 

ลา้นตนั ในปีก่อน 

อน่ึง JOB  รายงานวา่ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีปริมาณออ้ยจ านวน 579  ลา้นตนั เทียบกบั 568 ลา้น

ตนั ท่ีคาดการณ์คราวก่อน  และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 25.7 ลา้นตนั  ลดลงจาก 27.8 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์

คราวก่อน ผลผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 30.7 พนัลา้นลิตร ขณะท่ีทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผลผลิตเอทานอลมี

จ านวน 2.2 พนัลา้นลิตร และรวมผลผลิตเอทานอลจากขา้วโพด 1.4 พนัลา้นลิตร การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพของ

บราซิลจะเป็นสถิติสูงสุดในปีก่อนจ านวน 33.8 พนัลา้นลิตร และแตะระดบัสูงสุดท่ี 34.3 พนัลา้นลิตร 

 

โอเชียเนีย 

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

ออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 29 กนัยายน  2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,383,018 1,533,366 -9.81 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 20,231,921 23,647,825 -14.44 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 66.00 72.78 -9.32 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.87 15.37  -3.25 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.68 14.04  -2.56 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 205,655 235,678  -12.74 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 2,767,727 3,320,155  -16.64 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 11  ตุลาคม 2562  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยคาดวา่ผลผลิตออ้ยปีน้ีจะอยูท่ี่ 

111.5 ลา้นตนั ลดลงจาก 130.97 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ และราคาน ้าตาลตกต ่า  เป็นผลท าให้

พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลดลงเหลือ 9 ลา้นไร่ ( 1,44 ลา้นแฮคแต) จาก 11 ลา้นไร่ 

 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล กล่าววา่ฤดูการผลิตจะเปิดในเดือน

พฤศจิกายนและเสร็จส้ินก่อนเทศกาลสงกรานตใ์นวนัท่ี 13 เมษายน 2563 และเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ออ้ย 

70% ของฤดูการผลิตน้ีจะตอ้งไดรั้บการเก็บเก่ียวเป็นออ้ยสด โดยจะเพิ่มข้ึนเป็น 80% ในฤดูการผลิตปี 

2563/2564  และเป็น 100% ในฤดูการผลิตถดัไป 

  วนัท่ี 9 ตุลาคม  2562 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิต  

ปี 2562/2563  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol.  
MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 Wilmar Sugar Pte Ltd. 24,000.00 59.00 
E D & F Man Sugar Ltd. 24,000.00 59.00 

1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563 E D & F Man Sugar Ltd. 48,000.00 60.00 
              รวม/เฉลี่ย 96,000.00 59.50 

 
สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบฤดูการผลติปี 2562/2563 

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมียม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม     – 15 พฤษภาคม 2563 96,000.00 (72%) 53.50  37,333.00 ( 28%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2563 48,000.00 ( 36%) 60.00  85,333.00 ( 64%) 
 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2563 - - 133,334.00 (100%) 

รวม/เฉลีย่ 144,000.00 (36%) 55.6667 256,000.00 (64%) 
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  วนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดี ประธานคณะท างานประชาสัมพนัธ์และสันทนาการบริษทั 

ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั (TSMC)  รายงานวา่  จากการส ารวจของบริษทั TSMC ในปี 2562/2563  ไทยจะมี

ปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 110 ลา้นตนั  ลดลงจาก 130 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตน ้ าตาลจะลดลงเหลือ 12 ลา้น

ตนั  จาก 14.58 ลา้นตนั ในปีก่อน  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ก่อนหนา้น้ีส านกังานคณะกรรมการออ้ย

และน ้าตาลไดป้ระมาณการผลผลิตน ้าตาลไวท่ี้ 13 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 7  ตุลาคม  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  15  กนัยายน 2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 59,015 221,259 -73.33 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 4,220 15,270 -72.36 
โมลาส (ตนั) 2,200 7,444 -70.45 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 7.15 6.90 3.61 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.73 3.36 10.80 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง จากเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ท าใหเ้กิดการท าก าไรของผูถื้อตัว๋ซ้ือ (Long contract) ในสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ และกระตุน้ใหบ้ราซิลส่งออกเพิ่มข้ึน และราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลง ขณะท่ีกระทรวงเกษตร

สหรัฐฯ (USDA) ในบราซิลคาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 บราซิลจะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 635 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 627 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนสิงหาคม  ข่าว Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลรวมในปี 

2562/2563 ลดลง 2.4% มาอยูท่ี่ 21.8 ลา้นตนั  Unica คาดวา่ผลผลิตผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ลดลง  5.7%  เหลือ 25 ลา้นตนั ต ่าสุดในรอบ 14 ปี  และไดรั้บผลกระทบจากสิงคโปร์ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูบ้ริโภค

น ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดในเอเชียวางแผนท่ีจะห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมบรรจุหีบห่อท่ีมีเปอร์เซนตน์ ้าตาลสูง ผูบ้ริโภค

ทัว่โลกก าลงัลดการบริโภคน ้ าตาลลงเพื่อพยายามควบคุมการเกิดของโรคอว้นและโรคเบาหวาน   
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 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  จ  านวน 170,538  ล็อต หรือประมาณ 8.663  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short)  จ  านวน 147,199  ล็อต หรือประมาณ 7.478 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ( 1 ตุลาคม  2562)   

และเทียบกบั 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.471 ลา้นตนั ซ่ึงมากสุดเป็นประวติัการณ์ (17 กนัยายน 2562) 

 ราคาน ้าตาลในตลาดโลกก าลงัเขา้สู่ในช่วงเปล่ียนจากท่ีมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) ไปสู่

ปีท่ีเป็นผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) แต่ปัจจยัพื้นฐานยงัคงมีทั้งบวกและลบ  ซ่ึงในช่วงน้ียงัเปล่ียนแปลง

นอ้ย  การข้ึนลงของตลาดข้ึนอยูก่บัการซ้ือขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร  ซ่ึงคาดวา่ในช่วงน้ีราคาจะยงั

เคล่ือนไหวในช่วงแคบ ๆ  ไม่เกิน 13.00 เซนต ์   ถา้ยงัไม่มีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเพิ่มเติม 

 

 

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

 

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       
15  ตุลาคม  2562    
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แต่ในช่วงที่ผ่านมาตลาดน้้าตาลปรับขึ้นมาจากการที่กองทุนลดปริมาณตั๋วขายจาก 225,812 ล็อต เมื่อวันที่ 17 

กันยายน 2562  มาเหลืออยู่ที่ 147,199 ล็อต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท้าให้ราคาน้้าตาลในตลาดโลกปรับขึ้นในช่วงที่

ผ่านมา  ยังคาดกว่ากองทุนจะยังเป็นปัจจัยหลักในการปรับตัวของราคาในช่วงใกล้ ๆ นี้ต่อไป 

 


