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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15  พฤศจิกายน 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (11 - 15  พฤศจิกายน 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 46  

ของปี 2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิม่สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรก

ราคาน ้าตาลไดปิ้ดตลาดสูงข้ึนในรอบ 5 สัปดาห์  หลงัจากผูผ้ลิตน ้าตาลจากบ้ีท 2 ราย ในรัฐหลุยเซียน่าของ

สหรัฐอเมริกา ไดป้ระกาศเหตุสุดวสิัยในการส่งมอบน ้าตาลเน่ืองจากเกิดน ้าคา้งแขง็ ซ่ึงท าใหก้ารผลิตน ้าตาลจาก    

บ้ีทลดลง  การผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของสหรัฐฯ อาจท าให้สหรัฐฯ ตอ้งเพิ่มการน าเขา้น ้ าตาลในตลาดโลก และอีก

ปัจจยัท่ีหนุนราคาน ้าตาลคือค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา Somar ท่ีคาดการณ์วา่ในเดือนน้ีจะมีฝนตกหนกัทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงจะท าใหก้ารเก็บเก่ียวออ้ยและก าลงัการหีบออ้ยชะลอตวัลง และ Unica ไดร้ายงาน

วา่โรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไดข้าย hydrous เอทานอล ในเดือนตุลาคมจ านวน 2.1 พนัลา้น

ลิตร เพิ่มข้ึน 5.0% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสูงเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการผลิต

น ้าตาลลงก่อนท่ีในช่วงสุดทา้ยราคาจะปรับตวัลดลง หลงัจาก Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลฤดูการผลิตปี 2562/2563 ถึงเดือนตุลาคมเพิ่มข้ึน 3.30% ท่ี 25.233 ลา้นตนั และกระทรวงเกษตรของ

ฝร่ังเศส ไดป้ระกาศเพิ่มการคาดการณ์การผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของ

สหภาพยโุรปในปี 2562 เป็น 37.2 ลา้นตนั จาก 36.9 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนตุลาคม ขณะท่ีเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนค่าลง 0.28%  ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 14 เดือน เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงไดก้ระตุน้ใหเ้กิด

การส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล    

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.46-12.91 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.73 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.16 เซนต ์ หรือ 1.27%   และราคาตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.56-13.00 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.85 

เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.19 เซนต ์ หรือ 1.50%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

15 พฤศจิกายน 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

มีนาคม 2563 12.91 12.46 12.73 12.57 +0.16 
พฤษภาคม  2563 13.00 12.56 12.85 12.66 +0.19 
กรกฎาคม 2563 13.06 12.67 12.96 12.77 +0.19 
ตุลาคม 2563 13.27 12.88 13.16 12.98 +0.18 
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มีนาคม 2564 13.78 13.45 13.69 13.55 +0.14 
พฤษภาคม  2564 13.77 13.52 13.69 13.59 +0.10 
กรกฎาคม  2564 13.75 

775 

13.55 13.69 13.61 +0.08 
ตุลาคม  2564 13.84 13.75 13.79 13.73 +0.06 
มีนาคม  2565 14.21 13.95 14.15 14.14 +0.01 
พฤษภาคม  2565 14.12 14.04 14.03 14.04 -0.01 
กรกฎาคม  2565 14.01 14.01 13.96 13.97 -0.01 
ตุลาคม 2565 - - 14.04 14.05 -0.01 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  15 พฤศจิกายน  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่ เพียง   

ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 7.30 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 1.09 ลา้นตนั   

อตัราการหีบสกดั 14.90% เทียบกบัวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ท่ีมีปริมาณบ้ีทผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 9.06 

ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้1.20 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 13.2%   

 วนัท่ี  15 พฤศจิกายน  2562   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  

เพียง ณ วนัท่ี 14  พฤศจิกายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1.10 ลา้นแฮคแต หรือ 

96.8% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

52.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 40.6 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 26% อยูท่ี่ 46.96 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 37.31 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง    

ณ วนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  92,900 แฮคแต หรือ 

99.7%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) ลดลงจาก 98,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของ ปีก่อน 

และเกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4,810,800 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 4,765,500 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 

51.58 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 48.26 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.87%  ลดลงจาก 16.96% 

ในปีก่อน   
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลคร้ัง
ท่ี 3 ในฤดูการผลิต 2562/2563  ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2562/2563 
ปี 2561/2562 

ประมาณการคร้ังท่ี 
3 

ประมาณการคร้ังท่ี 2 ประมาณการคร้ัง
แรก พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮค

แต) 
375,575 375,575 375,387 390,285 

ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 69.5 68.7 69.8 63.1 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการ

ผลิต (ตนั) 
26,097,641 25,804,827 26,193,723 24,645,598 

เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 18.1 18.4 18.2 19.3 
อตัราการหีบสกดั (%) 16.1 16.4 16.3 17.01 
ผลผลิตน ้าตาล  (ตนั) 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

 

4,201,995 4,228,769 4,264,189 4,191,148 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาล

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

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี2562/2563  (ประมาณการ) 

 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2561/2562 

(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561 

 
พฤศจิกายน ตุลาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,779 1,725 2,008 1,876 
ผลผลิตน ้าตาล 8,612 9,184 8,994 9,293 
    จากบ้ีท 4,588 5,055 4,937 5,279 
    จากออ้ย 4,024 4,129 4,057 4,014 
          ฟลอริดา  2,096 2,096 2,005 1,983 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,794 1,900 1,904 1,862 
          เทก็ซสั 134 134 147 169 
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ปริมาณการน าเขา้ 3,159 3,165 3,070 3,277 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,621 1,627 1,541 1,663 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 438 326 
     อ่ืน ๆ 1,188 1,188 1,092 1,287 
     เมก็ซิโก 1,118 1,118 1,000 1,223 
อุปทานรวม 13,550 14,074 14,072 14,445 
     การส่งออก 35 35 35 170 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,230 12,255 12,231 12,185 
        -อาหาร 12,125 12,150 12,106 12,048 
       - อ่ืน ๆ 105 105 126 137 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 27 82 
อุปสงคร์วม 12,265 12,290 12,292 12,438 
สตอ็คปลายปี 1,285 1,784 1,779 2,008 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

10.5 14.5 14.5 16.1 
 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31 ตุลาคม   2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 32.635 24.979 +30.65 542.8892 510.950 +6.25 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.514 0.960 +57.77 25.223 24.417 +3.30 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.046 1.408 +45.35 29.562 27.385 +7.95 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 151.49 133.83 +13.19 138.92 139.96 -0.74 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

32.14 30.13 +6.67 35.10 35.83 -2.04 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

67.86 69.87 -2.88 64.90 64.17 +1.14 
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โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 

 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,198,507 995,339 +20.41 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 28,062,769 30,978,022 -9.41 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 93.10 95.34 -2.35 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.94 14.76 +1.22 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.04 14.3 -1.82 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 179,057 146,912 +21.88 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 3,940,013 4,429,857 -11.06 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  13 พฤศจิกายน  2562  กระทรวงอาหารของอินเดียรายงานวา่ รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลาให้

โรงงานน ้าตาลส่งออกน ้าตาลรวม 3 เดือน (จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)  เพื่อส่งออกน ้าตาลตามโควตาการ

ส่งออกของปี 2561/2562  โดยท่ีในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) โรงงานน ้าตาลส่งออกได้

เพียง 3.8 ลา้นตนั จาก 5 ลา้นตนั ภายใตโ้ควตาส่งออกขั้นต ่า (MIEQ)  เน่ืองจากภาวะตลาดน ้าตาลท่ีซบเซา  

โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัตะวนัออกกลาง  อิหร่าน อฟักานิสถาน   บงัคลาเทศ  และศรีลงักา  ส าหรับปี 

2562/2563  โควตาการส่งออกมีจ านวน 6 ลา้นตนั   

 วนัท่ี  12 พฤศจิกายน  2562  มีรายงานวา่ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) ณ ส้ินเดือนตุลาคม 

2562 จีนผลิตน ้าตาลได ้ 398,800 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 301,100 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ณ ส้ินเดือน   

โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 30 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  โดยรวมคาดวา่ในปี 2562/2563 จีนจะผลิตน ้าตาลได ้

1.39 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 1.315 ลา้นตนั ในปีก่อน  
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วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวั

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน   โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 

ปิดตลาดสูงข้ึนในรอบ 5 สัปดาห์  หลงัจากผูผ้ลิตน ้าตาลจากบ้ีท 2 ราย ในรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐอเมริกา        

ไดป้ระกาศเหตุสุดวสิัยในการส่งมอบน ้าตาลเน่ืองจากเกิดน ้าคา้งแขง็ ซ่ึงท าใหก้ารผลิตน ้าตาลจากบ้ีทลดลง  การ

ผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของสหรัฐฯ อาจท าใหส้หรัฐฯ ตอ้งเพิ่มการน าเขา้น ้าตาลในตลาดโลก และค าเตือนจากกรม

อุตุนิยมวทิยา Somar ของบราซิลคาดการณ์วา่ในเดือนน้ีจะมีฝนตกหนกัในทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงจะ

ท าใหก้ารเก็บเก่ียวออ้ยชะลอตวัและก าลงัการหีบออ้ยลดลง และข่าวจาก Unica รายงานวา่โรงงานน ้าตาลทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไดข้าย hydrous เอทานอล ในเดือนตุลาคมจ านวน 2.1 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 5.0%         

จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสูงเป็นประวติัการณ์ และอาจจะกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนั

เหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาลซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการผลิตน ้ าตาล แมว้า่ในช่วงสุดทา้ย

ค่าเงินเรียลท่ีอ่อนตวัลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 14 เดือน เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลใหร้าคาน ้าตาล

ปรับตวัลดลงไปบา้งก็ตาม    

  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2562 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 157,947  ล็อต หรือประมาณ 8.024  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 177,846  ล็อต หรือประมาณ 9.035  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (5 พฤศจิกายน 

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

2562) 

 กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรยงัคงยดึปัจจยั เช่น อตัราแลกเปล่ียนของบราซิล และราคาน ้ามนั      

ในการเล่นตลาดในช่วงสั้น ๆ และมีปัจจยัข่าวผลผลิตของอินเดียท่ีลดลง  รวมกบัผลผลิตของสหรัฐฯ ท่ีลดลง

เช่นกนั แต่ยงัมีปัจจยัลบคือผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหปั้จจยัต่าง ๆ ยงัมีทั้งบวกและลบ 

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

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

18 พฤศจิกายน 2562 
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