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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่10 – 14  กุมภาพนัธ์  2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 10 - 14 กุมภาพนัธ์  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 7 

ของปี 2563  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่ม สู่ระดบัสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี 9 เดือน ซ่ึงเป็นผลมาจากความกงัวลเร่ืองอุปทานน ้าตาลตึงตวั หลงัจาก

นกัวเิคราะห์ Green Pool Commodity ปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2563/2564 

เป็น 3.8 ลา้นตนั จาก 1.0 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์คร้ังก่อน  และจากภาวะภยัแลง้ของประเทศไทย ซ่ึงกรม

อุตุนิยมวทิยารายงานวา่ ภาวะภยัแลง้ของประเทศไทยในปีน้ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 40 ปึ    แต่ในช่วง 2 วนั

สุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงโดยไดรั้บแรงกดดนัจากการช าระตัว๋ซ้ือจากกลุ่มกองทุนสินคา้โภคภณัฑ ์ 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.89-15.84 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.06 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.14 เซนต ์ หรือ 0.94%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.50-15.29 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 14.55 เซนต ์ลดลง 0.14 เซนต ์หรือ 0.95%  

  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

14 กุมภาพนัธ์ 
2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 กุมภาพนัธ์ 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 15.84 14.89 15.06 14.92 +0.14 
พฤษภาคม  2563 15.29 14.50 14.55 14.69 -0.14 
กรกฎาคม 2563 15.09 14.42 14.45 14.59 -0.14 
ตุลาคม 2563 15.00 14.44 14.48 14.56 -0.08 
มีนาคม 2564 15.10 14.64 14.68 14.78 -0.10 
พฤษภาคม  2564 14.53 14.22 14.26 14.32 -0.06 
กรกฎาคม  2564 14.08 13.76 13.90 13.93 -0.03 
ตุลาคม  2564 14.00 13.65 13.86 13.84 +0.02 
มีนาคม  2565 14.21 13.84 14.09 14.05 +0.04 
พฤษภาคม  2565 13.86 13.64 13.89 13.84 +0.05 
กรกฎาคม  2565 13.82 13.43 13.71 13.63 +0.08 
ตุลาคม 2565 13.63 13.53 13.76 13.66 +0.10 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

น ้าตาลทรายขาวตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563 ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ส้ินสุดระยะเวลาในการ

ซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 9,157 ล็อต หรือ

ประมาณ 457,850 เมตริกตนั โดยผูรั้บมอบน ้าตาลไดแ้ก่ Sucres et Denrees จ  านวน 2,921 ล็อต  และ  

Wilmar จ านวน 6,236 ล็อต ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ Cofco (209 ล็อต เป็นน ้าตาลจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของบราซิล) Alvean ( 1,580 ล็อต)  Al Khaleej  (6,460 ล็อต)  Tereos (408 ล็อต เป็นน ้าตาลจากอินเดีย)  และ

จากบริษทัอ่ืน ๆ  500 ล็อต เป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563  มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 17,312 

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 6,900 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2562  แต่ต ่ากวา่ 41,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม

ยเูครนส่งออกน ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562/2563 (กนัยายน-สิงหาคม) จ านวน 41,500 ตนั  ลดลงจาก 

239,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563   สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้7.50 ลา้นตนั โดยมีโรงงานน ้าตาล

จ านวน 10 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลขั้นสุดทา้ยจะสูงถึง 7.7 ลา้นตนั  ซ่ึงรวมถึง

กากน ้าตาลและน ้าเช่ือม รวมผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจนถึง ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจาก

บ้ีทได ้ 7,457,200 ตนั  เพิ่มข้ึน 27.3% จาก 5,859,200 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่

กระบวนการผลิตมีจ านวนประมาณ 49,670,300 ตนั  เพิ่มข้ึน 29.1% จาก 38,466,100 ตนั ในปีก่อน อตัราการ

หีบสกดัอยูท่ี่ 15.01%  ลดลงจาก 15.23% ในปีก่อน  โดยมีโรงงาน 17 โรงงาน ท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่เทียบ

กบั 74 โรงงงานท่ีเปิดด าเนินการผลิตในฤดูการผลิตน้ี  และ Rosstat รายงานวา่ ในปี 2563 เก็บเก่ียวบ้ีทได้

ประมาณ 50.788 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 20.7%  จาก 42.066 ลา้นตนั ในปี 2561 พื้นท่ีเก็บเก่ียวลดลง 1.1% แต่ผลผลิต

บ้ีทเพิ่มข้ึน 22.1% เป็น 46.5 ตนั/แฮคแต จาก 38.1 ตนั/แฮคแตในปี 2561 และสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 41.0 ตนั/

แฮคแต 

  

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในกลุ่ม 
ACP ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 87,277 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 347 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 32,996 ตนั        
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ท่ีราคาเฉล่ีย 353 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากประเทศในกลุ่ม ACP 
เพิ่มข้ึนเป็น 12,892 ตนั จาก 7,637 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ีย CIF อยูท่ี่ 408 ยโูร/ตนั  ลดลง
จาก 385 ยโูร/ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2563   มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

189 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 27 มกราคม 2563 ลดลงจาก 6,330 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 348,212 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

324,290 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก มอริเชียส (81,700 ตนั) สวาซิแลนด ์(67,455 ตนั) 

และโมซมับิก (55,684 ตนั) 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563  Agreste  ซ่ึงเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฝร่ังเศส  คาดวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2563 ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจะเพิ่มข้ึนเป็น 37.995 ลา้นตนั (เปอร์เซนต์

น ้าตาลอยูท่ี่ 16%) จาก 37.316 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนธนัวาคม 2562   ซ่ึงลดลงจาก 39.914 ลา้น

ตนั ในปีก่อน  และคาดการณ์วา่ผลผลิตบ้ีทจะมีจ านวน 445,892 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 444,765 ตนั   แต่

ลดลงจาก 485,854 ตนั ในปีก่อน 

 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง      ณ 
วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 2563  ดงัน้ี 
 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,499,514 1,525,860 -1.73 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.69 12.30 -4.92 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 113.66 115.44 -1.54 

 
 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
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 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 258,168 289,377 -10.78 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,642,131 22,995,783 -18.93 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,820,469 2,361,808 -22.92 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.77 10.27 -4.92 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.05 8.16 -13.60 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.21 79.47 -9.13 

 
 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาล

ของสหรัฐฯ ในปี 2562/2563 เทียบกบัปี 2561/2562  และปี 2560/2561 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2562/2563  (ประมาณการ) 

 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2561/2562 
(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561  กุมภาพนัธ์  มกราคม 

สตอ็คตน้ปี 1,783 1,783 2,008 1,876 
ผลผลิตน ้าตาล 8,158 8,158 8,999 9,293 
    จากบ้ีท 4,444 4,444 4,939 5,279 
    จากออ้ย 3,713 3,713 4,060 4,014 
          ฟลอริดา  2,069 2,069 2,005 1,983 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,513 1,513 1,907 1,862 
          เทก็ซสั 131 131 147 169 
ปริมาณการน าเขา้ 3,841 3,881 3,070 3,277 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,674 1,604 1,541 1,663 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 438 326 
     อ่ืน ๆ 1,817 1,927 1,092 1,287 
     เมก็ซิโก 1,717 1,827 1,000 1,223 
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อุปทานรวม 13,781 13,821 14,077 14,445 
     การส่งออก 35 35 35 170 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,230 12,230 12,231 12,185 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,106 12,048 
       - อ่ืน ๆ 105 105 126 137 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 28 82 
อุปสงคร์วม 12,265 12,265 12,294 12,438 
สตอ็คปลายปี 1,516 1,556 1,783 2,008 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

12.4 12.7 14.5 16.1 
 
 วนัท่ี  10 กุมภาพนัธ์ 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-
ตุลาคม) เพียง วนัท่ี  26 มกราคม 2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 3,531,187 3,517,803 +0.38 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 399,998 393,810 +1.57 
โมลาส (ตนั) 136,869 137,705 -0.61 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.33 11.19 +1.19 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.88 3.91 -0.98 

 
อเมริกาใต้ 
 
 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563  EPE หน่วยงานดา้นพลงังานของบราซิลคาดวา่ภายในปี 2572 จะมีการ

ใชเ้งินประมาณ 62 พนัลา้นเรียลบราซิล (4.35 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  ในแผนพฒันา 10 ปี  โดยคาดวา่จะมี

การจดัตั้งโรงงานเอทานอลใหม่ 13 แห่ง  โดยมีก าลงัการผลิตออ้ยของแต่ละโรงเฉล่ียท่ี 3.5 ลา้นตนัออ้ย และ

ขยายก าลงัการผลิตของ 16 โรงงานท่ีมีอยู ่ใหส้ามารถแปรรูปออ้ยเป็นเอทานอลเพิ่มไดอี้ก 9  ลา้นตนั/ปี 

 ทั้งน้ีคาดวา่ปี 2572 ประเทศบราซิลจะมีความตอ้งการเอทานอลท่ี 47 พนัลา้นลิตร เทียบกบั 34 

พนัลา้นลิตร ในปี 2563  ส่วนใหญ่จะเป็น hydrous alcohol 
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 วนัท่ี 13 มกราคม 2563  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2563  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม

ธันวาคม  

ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 
ปี 2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 87 563 -84.55 578,814 563,632 +2.69 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 4 5 -20.00 26,485 26,359 +0.48 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 101 81 +24.69 32,308 30,294 +6.65 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 149.68 102.27 +46.36 139.19 138.51 +0.49 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 
29.47 9.76 +201.95 34.50 35.44 -2.65 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  
70.53 90.24 -21.84 65.50 64.56 +1.46 

  
เอเชีย 

 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท 

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

               หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  5,039.7 3,824.2 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,374.8 1,208.9 

รวม 6,414.5 5,033.1 

  

 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563  มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Uttar Pradesh (UP) ของอินเดีย เพียง 

ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 มีจ านวน 6.402 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.172 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน   ปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึนเป็น 58.426 ลา้นตนั จาก 55.467 ลา้นตนั ในปีก่อน  แต่อตัราการหีบสกดั

ลดลงเหลือ 10.96% จาก 11.13%   รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 ลดลงเหลือ 11.822 ลา้นตนั จากระดบั

สูงสุดท่ี 12.050 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 
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 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563   สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในปี 2562/2563 อาจจะลดลง 21.6% เหลือ 26 ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี หลงัจากเกิด

ภาวะภยัแลง้ในปี 2561 ท าใหเ้กษตรกรตอ้งระวงัเร่ืองการปลูกออ้ยและภาวะน ้าท่วมในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี

ส าคญัในปี 2562 และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจากรัฐ Maharashtra จะอยท่ีู 6.2 ลา้นตนัแต่สามารถปรับเพิ่มข้ึน

ไดเ้ล็กนอ้ยเป็น 6.5 ลา้นตนั  ISMA ยงัคาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลมากกวา่ 800,000 ตนั จะ

ถูกเปล่ียนเป็นเอทานอล เพิ่มข้ึนจาก 500,000 ตนัในฤดูการผลิตก่อน และ ISMA คาดวา่จะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการส่งออกน ้าตาลของประเทศ 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 นาย Budi Hidayat ผูอ้  านวยการ สมาคมน ้าตาลของอินโดนีเซียคาดการณ์

วา่ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวในฤดูการผลิต 2562/2563 น้ีจะลดลงเหลือ 2.0-2.1 ลา้นตนั  จาก  2.23 ลา้นตนั ใน

ปีก่อน เน่ืองจากปัญหาภาวะภยัแลง้ การคาดการณ์ท่ีลดลงน้ีอาจท าให้อินโดนีเซียตอ้งน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ

จ านวน 1.4 ลา้นตนั หรือเทียบกบัน ้าตาลทรายขาวจ านวน 1.3 ลา้นตนั ท่ีใชบ้ริโภคในครัวเรือน  "หากไม่มี

การจดัหาอุปทานเพิ่มเติมในเร็ว ๆ น้ี น ้าตาลจะขาดแคลนเพราะผูใ้ชใ้นภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนจะ

แข่งขนักนัหาซ้ือน ้าตาล จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าเขา้เพื่อให้ราคาขายปลีกมีเสถียรภาพ  การบริโภคน ้าตาลใน

ครัวเรือนในปี 2563 คาดวา่อยูท่ี่ 3.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 3.1 ลา้น ในปี 2562  และเม่ือปลายปีท่ีแลว้ 

อินโดนีเซียมีแผนท่ีจะอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 3.2 ลา้นตนั ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม 

 วนัท่ี  12  กุมภาพนัธ์  2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  26 มกราคม 2563 
ดงัน้ี   

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 9,646,622 10,940,084 -11.82 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 841,271 991,596 -15.16 
โมลาส (ตนั) 399,201 434,524 -8.13 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.72 9.06 -3.78 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.14 3.97 +4.19 
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 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2563 นายสิริวทุธ์ิ เสียมภกัดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั ไทยชู

การ์ มิลเลอร์ จ  ากดั รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของไทยอาจลดลงประมาณ 30% เหลือ 9-10 ลา้นตนั ในขณะท่ี

ผลผลิตออ้ยคาดวา่จะลดลงต ่ากวา่ 90 ลา้นตนั จาก 131 ลา้น ในปีก่อน เน่ืองจากความแหง้แลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุด

ของประเทศไทยในรอบ 40 ปีท่ีผา่นมา   ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่ีเลวร้ายท่ีสุดของเราในรอบ 5 ปี 

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  สู่ระดบัสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี 9 เดือน  (วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ี 15.10 เซนต/์ปอนด์)  ซ่ึง

เป็นผลมาจากความกงัวลเร่ืองอุปทานน ้าตาลตึงตวั หลงัจากนกัวเิคราะห์ Green Pool Commodity ปรับเพิ่ม

ประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2563/2564 เป็น 3.8 ลา้นตนั จาก 1.0 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์

คร้ังก่อน  และจากภาวะภยัแลง้ของประเทศไทย ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยารายงานวา่ ภาวะภยัแลง้ของประเทศไทย

ในปีน้ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 40 ปึ  แต่ในช่วง 2 วนัสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงโดยไดรั้บแรงกดดนัจาก

การช าระตัว๋ซ้ือจากกลุ่มกองทุนสินคา้โภคภณัฑ ์ 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  11 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 149,089  ล็อต หรือประมาณ 7.57 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 129,984  ล็อต หรือประมาณ 6.60 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (4 

กุมภาพนัธ์ 2563)   

 ปัจจยัพื้นฐานยงัคงดูดีอยูถึ่งแมร้าคาในตลาดโลกปรับตวัลงมาเล็กน้อย  แต่น่าจะกลบัมาข้ึนอีก

คร้ัง  และอาจจะได้รับปัจจยัจากการช าระตัว๋ซ้ือของสัญญาเดือนมีนาคม 2563  ท่ีใกล้จะหมดอายุลงในส้ิน

เดือนน้ี  ทั้งน้ีปัจจยัลบยงัคงไม่มีแรงมากพอในช่วงท่ีปัจจยัดา้นบวกยงัคงร้อนแรงอยูใ่นตอนน้ี 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

17  กุมภาพนัธ์  2563 

 
  

  
 


