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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 16 - 20 มีนาคม  2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 16 – 20 มีนาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 12 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน 1 

สัปดาห์ จากเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ีระดบั 5.2523 เรียล (19 มีนาคม 2563)  เม่ือ

เทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ และราคาน ้ามนัดิบเคล่ือนไหวลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 18 ปี ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคา    

เอทานอล  ขณะท่ีนกัวจิยั Czarnikow ไดป้รับลดประมาณการการบริโภคน ้าตาลทัว่โลกส าหรับปีน้ีลง 2.0 ลา้น

ตนั  โดยอา้งถึงการออกไปทานอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกบา้นลดลง หลงัจากมีการปิดร้านอาหารเน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19   ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัเพิ่มข้ึนในช่วงสุดทา้ย โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจาก

การท่ีเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน  และจากการท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดการเขา้มาซ้ือน ้าตาล

คืนจากตลาด (short covering)  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.44-11.62 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.91 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.79 เซนต ์หรือ 6.75%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.41-11.58 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

10.83 เซนต ์ลดลง 0.81 เซนต ์หรือ 6.96%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
20 มีนาคม  2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
13 มีนาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 11.62 10.44 10.91  11.70 -0.79 
กรกฎาคม 2563 11.58 10.41 10.83  11.64 -0.81 
ตุลาคม 2563 11.75 10.59 10.96  11.81 -0.85 
มีนาคม 2564 12.21 11.12 11.47  12.25 -078 
พฤษภาคม  2564 12.06 11.04 11.38  12.09 -0.71 
กรกฎาคม  2564 11.90 10.99 11.32  11.96 -0.64 
ตุลาคม  2564 12.05 11.19 11.53  12.09 -0.56 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.37 11.65 11.98  12.47 -0.49 
พฤษภาคม  2565 12.30 11.57 11.88  12.35 -0.47 
กรกฎาคม  2565 12.32 11.58 11.86  12.29 -0.43 
ตุลาคม 2565 12.59 11.79 12.09  12.50 -0.41 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  18  มีนาคม  2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ โรงงาน
น ้าตาล Cheremnovsky ในรัฐ Altai ส้ินสุดการผลิตน ้าตาลลงในวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 ใชเ้วลาในการผลิต  211 
วนั  หรือมากกวา่ 80 วนั จากค่าเฉล่ียทัว่ประเทศ มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 1.203 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาล
ได ้189,080 ตนั เพิ่มข้ึน 35.8% จากปีก่อน   
 ในปี 2562/2563  รัสเซียมีบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานจ านวน 50.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 12.0 ลา้นตนั จากปีก่อน 
ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 7.55 ลา้นตนั  หรือมากกวา่ปีก่อน 1.69 ลา้นตนั และมีการแยกเก็บกากน ้าตาลและ
น ้าเช่ือมไวส้ าหรับ 3 โรงงาน เพือ่ท่ีจะด าเนินการผลิตน ้าตาลในช่วงนอกฤดูการผลิตประมาณ 200,000 ตนั  ท า
ใหผ้ลผลิตน ้าตาลรวมในปี 2562/2563 จะสูงถึง 7.7 ลา้นตนั  
 รัสเซียส่งออกน ้าตาลทรายดิบจากบ้ีทตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 มีจ  านวน 
660,000 ตนั ซ่ึงสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ การส่งออกเยือ่กระดาษมีปริมาณ 1.13 ลา้นตนั และในระหวา่งเดือน
สิงหาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ส่งออกกากน ้าตาลมีจ านวน 0.39 ลา้นตนั  
 Soyuzrossakhar รายงานก่อนหนา้น้ีเพียง ณ วนัท่ี 10 มีนาคมวา่มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต
จ านวน 50,448,800 ตนั ผลิตน ้าตาล 7,548,200 อตัราการหีบสกดั 14.96%  เทียบกบัในปี 2561/2562 ท่ีมีบ้ีท
ผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตจ านวน 38,466,100 ตนั ผลิตน ้าตาลได ้5,859,200 ตนั  อตัราการหีบสกดั 15.23% 
 ขณะเดียวกนัในฤดูการผลิต 2563/2564 ไดเ้ร่ิมเพาะปลูกบ้ีทในรัฐ Krasnodar ในวนัท่ี 10 มีนาคม ซ่ึงเร็ว
กวา่ปีท่ีแลว้ อยูท่ี่ 175,600 แฮคแต นอ้ยกวา่ 14% ในปี 2562 และกระทรวงเกษตรคาดวา่ พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทใน
ปี 2563 จะอยูท่ี่ 955,000 แฮคแต นอ้ยกวา่ปีก่อน 17% 
 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  17  มีนาคม  2563   กระทรวงเกษตรของเยอรมนีรายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวในเดือน
มกราคม 2563 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
ปริมาณบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงาน (ตนั) 27,301,722 24,646,466 32,300,382 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล  17.58 19.31 17.82 
ผลผลิตน ้าตาลทรายขาว (ตนั) 4,190,957 4,199,403 5,197,226 
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อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 20 มีนาคม 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  
15 มีนาคม 2563  ดงัน้ี 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,072,847 2,148,663 -3.53 

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.65 12.25 -4.90 

   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 112.54 114.49 -1.71 

 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 
 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 440,415 447,637 -1.61 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 29,971,885 34,844,792 -13.98 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,060,656 3,760,207 -18.60 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.21 10.79 -5.37 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.95 8.40 -17.27 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.05 77.84 -12.57 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2563   บริษทั INTL FCStone รายงานวา่ การหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 
จะเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเร็วกวา่ฤดูการผลิตก่อน และคาดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาลมากข้ึน และผลผลิตเอทานอล
นอ้ยลง โดยในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม มีโรงงาน 33 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีก่อน 22%  
ขณะท่ีปีก่อนเร่ิมการผลิตอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน แต่บางบริษทัก็จะท าการผลิตก่อน และคาดวา่
ในปี 2563/2564  จะมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 597.8 ลา้นตนั  มากกวา่ปี 2562/2563 1.4%  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี
เอ้ืออ านวย  ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 33.1 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 26.6 ลา้นตนั ในปีก่อน  สัดส่วนออ้ยน าไป
ผลิตน ้าตาลคาดวา่จะอยูท่ี่ 42.1%   และ INTL FCStone คาดวา่โรงงานจะผลิตเอทานอลลดลง 8%  เหลือ 30.6 
พนัลา้นลิตร ในฤดูการผลิตใหม่ 
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 วนัท่ี 14 มีนาคม  2563  นาย Jeremy Austin ผูอ้  านวยการบริษทั Sucden ในบราซิล รายงานวา่ ในฤดู
การผลิตปี 2563/2564 ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจจะเพิ่มข้ึน 24% เป็น 33 ลา้นตนั  จาก 
26.7 ลา้นตนั ในปี 2562/2563  ปริมาณออ้ยเขา้หีบจะเพิ่มข้ึนเป็น 605 ลา้นตนั  
 วนัท่ี 14 มีนาคม  2563  ผลจากเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงมาก  ส่งผลใหน้ ้าตาลสามารถท า
ก าไรใหโ้รงงานไดม้ากกวา่เอทานอลในรอบปี บริษทั INTL FCStone ไดร้ายงานวา่ปริมาณการส่งออกของปี 
2563/2564 ไดมี้การข่ายล่วงหนา้ไปแลว้ 70%  ขณะท่ีและบริษทัท่ีปรึกษา Archer คาดวา่อาจจะมากกวา่ 78%  
และยงัคาดวา่ราคาเฉล่ียขายล่วงหนา้อยูท่ี่ 13.76  เซนต/์ปอนด์ 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี  18  มีนาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของ
เดือนมีนาคมอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 2.089 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.499 ลา้น ในช่วงคร่ึง
หลงัของเดือนกุมภาพนัธ์  และต ่ากวา่ 2.435 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิต 
2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 21.582 ลา้นตนั  ลดลงจาก  27.365 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  321 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 385 โรงงานเม่ือสอง
สัปดาห์ก่อน  และลดลงจาก 354 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมโรงงานท่ีด าเนินการลดลงเหลือ 
457 โรงงาน จาก 527 โรงงานในปีก่อน   ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้8.716 ลา้นตนัโดยมี 119 
โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เพิ่มข้ึนจาก  8.414 ลา้นตนั โดยมี 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  คาดวา่ผลผลิตขั้น
สุดทา้ยจะไม่เปล่ียนแปลงในปีน้ีท่ี 11.8 ลา้นตนั 

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้ าตาลเพียง 90 โรงงาน จาก 146 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่  เน่ืองจากขาด

ออ้ย และผลิตน ้าตาลได ้ 5.585 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.008 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 

2561/2562 มี 94 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากทั้งหมด 195 โรงงงาน 

อยา่งไรก็ตามในฤดูการผลิตน้ีจ านวนวนัในการหีบออ้ยต ่ากวา่ปีก่อนท่ีแลว้อยา่งมาก และปิดหีบเร็วกวา่ปีท่ี

แลว้ 

 รัฐ Karnataka ณ กลางเดือนมีนาคม มี 13 โรงงาน จาก 63 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการผลิต และผลิต

น ้าตาลได ้ 3.335 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.245 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีมี  11 โรงงาน จาก 67 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  คาดวา่ผลผลิตขั้นสุดทา้ยจะสูงถึง 3.4 ลา้นตนั  

 รัฐ  Gujarat มี 12 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่ และผลิตน ้าตาลได ้ 778,000 ตนั ลดลง

จาก 980,000 ตนั ในปีก่อน  
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รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 23 โรงงาน จาก 24 โรงท่ียงัคงด าเนินการจนถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 

ผลิตน ้าตาลได ้ 412,000 ตนั เทียบกบั 554,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงานน ้าตาล 32 โรงงาน ในปีก่อน และมี 29 

โรงงานยงัคงด าเนินการจนถึงในช่วงกลางเดือนมีนาคม 

รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มี 18 โรงงานท่ีเร่ิมท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้ 400,000 

ตนั ลดลงจาก 570,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 22 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตจนถึงในช่วง

กลางเดือนมีนาคม 

ส่วนในรัฐ Bihar ผลิตน ้าตาลได ้638,000 ตนั รัฐ  Punjab ผลิตน ้าตาลได ้484,000 ตนั  รัฐ Haryana 

ผลิตน ้าตาลได ้ 489,000 ตนั รัฐ Madhya Pradesh and Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้ 385,000 ตนั และรัฐ 

Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้322,000 ตนั  

นอกจากน้ี ISMA รายงานวา่อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.6-3.8 ลา้นตนั ซ่ึงมีการส่งมอบจริง 3.0 

ลา้นตนั และ กล่าวเพิ่มเติมวา่การส่งออกน ้าตาลน่าจะดีข้ึนอีกในเร็ว ๆ น้ี เน่ืองจากมีแนวโนม้การส่งออกไป

ยงัอินโดนีเซีย หลงัจากท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียผอ่นปรนกฎระเบียบการน าเขา้ 

และ ISMA ยงักล่าวดว้ยวา่การระบาดของโรค coronavirus นั้นช่วยลดการใชน้ ้าตาล ในช่วง 15 วนัท่ี

ผา่นมา แต่คาดวา่จะมีการซ้ือจากโรงงานน ้าตาลในไม่ชา้น้ี   

 วนัท่ี 14 มีนาคม  2563  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท 

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

               หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  7,432.6 6,078.8 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,392.8 1,298.4 

รวม 8,825.4 7,377.2 

 

 วนัท่ี  16  มีนาคม  2563   นาย Musdhalifah Machmud เจา้หนา้ท่ีอาวุโสจากกระทรวงเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียรายงานวา่ รัฐบาลอินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเพิ่มเติมจ านวน 550,000 ตนั 
ส าหรับการบริโภคในครัวเรือน  ใบอนุญาตใหม่น้ีมีการน าเขา้น ้าตาล 438,802 ตนั ท่ีไดรั้บอนุญาตเม่ือตน้เดือน 
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วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยลดลงสู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน 1 สัปดาห์  โดยไดรั้บผลกระทบจากเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุด

ใหม่ท่ีระดบั 5.2523 เรียล (19 มีนาคม 2563)  เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ และราคาน ้ามนัดิบไดเ้คล่ือนไหว

ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 18 ปี ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอล  ขณะท่ีนกัวิจยั Czarnikow ไดป้รับลด

ประมาณการการบริโภคน ้าตาลทัว่โลกส าหรับปีน้ีลง 2.0 ลา้นตนั   

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 7,558  ล็อต หรือประมาณ 0.384 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) จ านวน 51,153  ล็อต หรือประมาณ 2.60 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (10 มีนาคม 2563)   

 ราคาน ้าตาลไดส้ะทอ้นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควทิ-19 ไปพอสมควรแลว้  คาดวา่

ราคาน่าจะอยูใ่นช่วงกน้กะทะแลว้  คงรอแต่เพียงสถานการณ์คล่ีคลายลง  ก็น่าจะเป็นการปรับตวัข้ึนของราคา

น ้าตาล แต่คงไม่สามารถไปไกลไดม้ากนกั 

 

 

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

 

  
  

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

23 มีนาคม 2563 

 
  

 


