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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 8 - 12 มิถุนายน  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (8 - 12 มิถุนายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 24 ของปี 

2563   ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  แต่ยงัคงอยูต่  ่ากวา่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากราคาน ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะ

ปรับตวัลดลงในช่วง 2 วนัสุดทา้ยของสัปดาห์ โดยไดรั้บแรงกดดนัจากราคาน ้ามนัดิบท่ีตกต ่า และหลงัจากท่ี 

S&P Global Platts Analytics ปรับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 เหลือ 2.5 

ลา้นตนั จาก 7.6 ลา้นตนั ในเดือนมีนาคม เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลท่ีสูงข้ึนในบราซิล และการบริโภคน ้าตาลโลก

ท่ีลดลงเน่ืองจากโรคไวรัสโคโรนา และ Unica ไดร้ายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึง

หลงัของเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึน 36.2% เป็น 2.548 ลา้นตนั  สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลปี 2563/2564 

เพิ่มข้ึนเป็น 47.35% จาก 35.28%  ในปี 2562/2563 ความตอ้งการเอทานอลในบราซิลลดลงซ่ึงเป็นผลต่อราคา

น ้าตาลเน่ืองจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย และ Unica ยงัไดร้ายงาน

ผลการจ าหน่ายเอทานอลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในเดือนพฤษภาคมลดลง 30% เหลือ 1.45 พนัลา้นลิตร   

บราซิลเป็นประเทศอนัดบัตน้ ๆ  ท่ีไดรั้บการยนืยนัแลว้  วา่มีการติดเช้ือไวรัสโคโรนามาก รองจากสหรัฐฯ   

นอกจากน้ีราคาน ้าตาลไดย้งัไดรั้บแรงกดดนัจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียล/เงินเหรียญสหรัฐฯ  

 น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.60-12.27 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.87 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.15 เซนต ์ หรือ 1.25%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.77-12.40 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.04 เซนต ์

ลดลง 0.05 เซนต ์ หรือ 0.41%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 มิถุนายน 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 12.27 11.60 11.87 12.02 -0.15 
ตุลาคม 2563 12.40 11.77 12.04 12.09 -0.05 
มีนาคม 2564 13.00 12.40 12.62 12.71 -0.09 

0909 พฤษภาคม  2564 12.75 12.25 12.42 12.52 -0.10 
กรกฎาคม 2564 12.59 12.12 12.24 12.36 -0.12 
ตุลาคม  2564 12.60 12.17 12.22 12.39 -0.17 
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มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.91 12.42 12.48 12.73 

73 

-0.25 
พฤษภาคม  2565 12.63 12.12 12.19 12.54 -0.35 
กรกฎาคม  2565 12.43 11.86 11.94 12.38 -0.44 
ตุลาคม 2565 12.48 11.85 11.94 12.44 -0.50 
มีนาคม  2566 12.80 12.20 12.19 12.75 -0.56 

56 พฤษภาคม 2566 12.75 12.18 12.15 12.74 -0.59 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 
วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563  

รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทได ้932,200 แฮคแต หรือเท่ากบั 98.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกตามเป้าหมาย ซ่ึงปรับลดลงมาอยู่
ท่ี  944,900 แฮคแต ในเดือนเมษายน ขณะท่ีสหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่รัสเซีย
ไดท้  าการเพาะปลูกบ้ีทเสร็จส้ินลงแลว้ 934,000 แฮคแต  ลดลงจากปีก่อน 18.5%  
  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563   มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้ าตาลในเดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 5,530 

ตนั ลดลงจาก 9,200 ตนั ในเดือนเมษายน และ 41,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 9 เดือน

แรกของปีการผลิต 2562/2563  ยเูครนส่งออกน ้าตาล 84,200 ตนั ลดลงจาก 377,400 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน 634 

ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี  2 มิถุนายน  2563 ลดลงจาก 33,368 ตนั   ในสัปดาห์ก่อน 

รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 565,231 ตนั ลดลงจาก 

713,990 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส 147,539 ตนั และเอสวาตีนี (สวาซิแลนด)์  

125,234 ตนั   
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อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี  12 มิถุนายน 2563   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ในปี 

2563/2564 เทียบกบัปี 2562/2563  และปี 2561/2562 ดงัน้ี  

                                                                       หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2563/2564 (ประมาณการ) ปี 2562/2563   

คาดการณ์ 
ปี  2561/2562 

 มิถุนายน พฤษภาคม 
สตอ็คตน้ปี 1,632 1,273 1,783 2,008 
ผลผลิตน ้าตาล 9,005 9,005 8,024 8,999 
    จากบ้ีท 4,965 4,965 4,285 4,939 
    จากออ้ย 4,040 4,040 3,740 4,060 
          ฟลอริดา  2,105 2,105 2,100 2,005 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,800 1,800 1,513 1,907 
          เทก็ซสั 135 135 127 147 
ปริมาณการน าเขา้ 3,097 3,465 4,015 3,070 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,395 1,395 2,180 1,541 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 350 438 
     อ่ืน ๆ 1,351 1,710 1,485 1,092 
     เมก็ซิโก 1,301 1,660 1,255 1,000 
อุปทานรวม 13,733 13,733 13,822 14,077 
     การส่งออก 35 35 35 35 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,230 12,230 12,155 12,231 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,050 12,106 
       - อ่ืน ๆ 105 105 105 126 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 28 
อุปสงคร์วม 12,265 12,265 12,190 12,294 
สตอ็คปลายปี 1,468 1,468 1,632 1,783 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

12.0 12.0 13.4 14.5 
 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

 

 วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563   CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  6 มิถุนายน  2563 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 772,215 793,715 -2.71 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 48,513,205 56,584,271 -14.26 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,189,036 6,371,264 -18.56 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.70 11.26 -5.01 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.72 8.03 -16.29 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 62.82 71.29 -11.88 

 
อเมริกาใต้ 
 
 วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มิถุนายน 2563  ดงัน้ี 

 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 42.208 44.306 -4.74 144.819 128.975 +12.29 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.548 1.871 +36.19          8.020 4.857 +65.10 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.808 2.169 -16.66 6.197 6.221 -0.39 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 133.78 125.61 +6.51 126.57 118.65 +6.68 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.35 35.28 +34.21 

-32.5 
 

45.92 33.31 +37.86 

- 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

52.65 64.72 -18.65 54.08 66.69 -18.91 
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โอเชียเนีย 
 วนัท่ี  12 มิถุนายน 2563 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ,  CCS  และผลผลิตน ้าตาล ของออสเตรเลียเพียง ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 เปลีย่นแปลง (%) 

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 14,891 163,772 -90.91 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 14,891 179,911 -91.72 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 2.30 0.60 283.33 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 12.28 11.93 +2.93 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 12.28 11.98 +2.50 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,829 19,620 -90.68 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 1,829 21,553 -91.52 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 8 มิถุนายน  2563   สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท  

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ในช่วง 8 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  ดงัน้ี 

               หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  9,014.4 9,445.0 
ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,392.8 1,315.4 

รวม 10,407.2 10,760.4 
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วจิารณ์และความเห็น 
 
 ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีเร่ิมกลบัมาอ่อนค่าลงอีก จะเป็นการส่งผลทางดา้นลบต่อราคาน ้าตาลอีก

คร้ัง  พร้อมกบัราคาน ้ามนัดิบท่ีเร่ิมมีการปรับตวัลดลงบา้ง  ท าใหค้าดวา่ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลน่าจะ

เคล่ือนไหวข้ึนลงในช่วงแคบ ๆ ก่อนท่ีจะถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 

2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนายนน้ี  แต่ยงัคงตอ้งจบัตามดูการส่งออกน ้าตาลของบราซิลอยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  9 มิถุนายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 31,019 ล็อต หรือประมาณ 1.58 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล 

สุทธิ (Net Long) จ  านวน 8,682 ล็อต หรือประมาณ 0.44 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (2 มิถุนายน 2563) 

และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 

ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)   

 

  ------------------------------ 

 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 15  มิถุนายน  2563 


