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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  ธันวาคม  2562 
                       

          ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (16 - 20 ธนัวาคม   2562)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์     

ท่ี 51 ของปี 2562 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากมูลของ  Commitments 

of Traders (COT) ช้ีใหเ้ห็นวา่กลุ่มกองทุนนกัเก็งก าไรต่างเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 

โดยไดเ้ปล่ียนสถานะการถือตัว๋ขายสุทธิเป็นการถือตัว๋ซ้ือสุทธิ จ  านวน 13,556 ล็อต ส้ินสุดสัปดาห์ เพียง    

ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 และอาจจะเป็นการแสดงถึงช่วงส้ินสุดของการซ้ือตัว๋คืนแลว้ ซ่ึงเป็นคร้ังแรก   

ในรอบ 13 เดือน  เงินเรียลของบราซิลมีค่าเพิ่มข้ึนสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  

และ Unica ยงัคาดวา่ในปี 2562/2563 โรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง – ใตข้องบราซิลจะออ้ยจ านวน 34.3% 

เพื่อผลิตเป็นน ้าตาล ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีก่อนท่ี 35.2% การผลิตเอทานอลอาจเพิ่มข้ึน 7.1%  เป็น 33.1 พนัลา้น

ลิตร ขณะท่ีปัจจยับวกของราคาคือ Rabobank ไดเ้พิ่มการคาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลโลก (deficit) ในปี 

2562/2563 เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปี ท่ี 8.2 ลา้นตนั จากการคาดการณ์เม่ือเดือนกนัยายนท่ี 5.2 ลา้นตนั  

และราคาน ้ามนัดิบของสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน ซ่ึงอาจกระตุน้ใหผู้ผ้ลิต

น ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และจากผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียลดลงโดยสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในช่วง 1 

ตุลาคม – 15 ธนัวาคม 2562  ลดลง 35%  เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มาอยูท่ี่ 4.58 

ลา้นตนั ในขณะท่ีเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ไดค้าดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 

จะลดลง 19% มาอยูท่ี่ 26.85 ลา้นตนั   และ Conab ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลบราซิลในปี 

2562/2563 ลง 5.3% เหลือ 30.10 ลา้นตนั  จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ท่ี 31.80 ลา้นตนั  และ

ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่า 0.69% สู่ระดบัต ่าสุดใน

รอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกน ้าตาลโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของ

บราซิล และราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนตวัลงท าใหร้าคาเอทานอลลดลงและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลใน

บราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล 

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.22-

13.62 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.54 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์หรือ 0.30%   

และราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.31-143.69 

เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 13.63 เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.07 เซนต ์ หรือ 0.52%  
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
20 ธนัวาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13 ธนัวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 13.62 13.22 13.54 13.50 +0.04 
พฤษภาคม  2563 13.69 13.31 13.63 13.56 +0.07 
กรกฎาคม 2563 13.74 13.40 13.71 13.62 +0.09 
ตุลาคม 2563 13.93 13.61 13.90 13.81 +0.09 
มีนาคม 2564 14.38 14.10 14.35 14.27 +0.08 
พฤษภาคม  2564 14.25 13.98 14.21 14.15 +0.06 
กรกฎาคม  2564 14.11 13.90 14.08 14.03 +0.05 
ตุลาคม  2564 14.11 13.92 14.07 14.04 +0.03 
มีนาคม  2565 14.46 14.29 14.42 14.40 +0.02 
พฤษภาคม  2565 14.39 14.22 14.33 14.32 +0.01 
กรกฎาคม  2565 14.33 14.15 14.25 14.24 +0.01 
ตุลาคม 2565 14.35 14.34 14.31 14.33 -0.02 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติยเูครน (Ukrtsukor) รายงาน วา่ ผลผลิต
น ้าตาลของยเูครน เพียง ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ 1.38 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่
กระบวนการผลิต  9.11 ลา้นตนั ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่มีบนัทึกแสดงใหเ้ห็นวา่     
ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคมปีท่ีแลว้ มีผลผลิตน ้าตาลจ านวน 1.64 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 12.10 ลา้นตนั  ซ่ึง
หมายความวา่อตัราการสกดัน ้าตาลเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วท่ี 15.10% จาก 13.50% ในปีท่ีแลว้ 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 Conadesuca ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี  14  ธนัวาคม2562 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 35,582 56,988 -37.56 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 3,054,194 4,673,986 -34.66 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 263,880 408,372 -35.38 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.64 8.74 -1.11 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 5.00 7.17 -30.23 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 85.83 82.02 +4.65 

 
 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-
ตุลาคม)เพียง วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,130,643 1,145,961 -1.34 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 120,170 118,865 1.10 
โมลาส (ตนั) 36,451 38,372 -5.01 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 10.63 10.37 2.47 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.22 3.35 -3.72 
 
 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

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

ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 415,192 432,251 -3.95 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.43 12.23 -6.55 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 115.70 117.82 -1.80 

 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  20 ธนัวาคม 2562  Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิลใน       

ปี 2562/2563  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 
(ธนัวาคม 2563) 

 
 
 
 

ปี 2561/2562 
(ธนัวาคม 2562) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,481.20 8,592.20 -1.29 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.78 72.23 +4.91 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 642.73 620.44 +3.59 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 415.16 400.22 +3.73 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 30.15 29.04 +3.82 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 35,531.09 33,143.07 +7.21 

 

 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562  Unica  คาดวา่ในปี 2562/2563 ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลจะสูงถึง 590 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2.9% จากปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยมากท่ีสุดในรอบปี 

ซ่ึงท าใหผ้ลผลิตออ้ยเฉล่ียเพิ่มข้ึน 4.2% เป็น 76 ตนั/แฮคแต  อยา่งไรก็ตามผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเพียง 0.72% 

เป็น 26.7 ลา้นตนั (tel quel) ซ่ึงคาดวา่จะจดัสรรออ้ยจ านวน 34.29% ไปผลิตเป็นน ้ าตาล  ซ่ึงต ่าสุดเป็น

ประวติัการณ์ และคาดวา่ผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึน 7.1% เป็น 33.1 พนัลา้นลิตร ในปี 2562/2563 เน่ืองจาก

ความตอ้งการเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเพิ่มข้ึน การหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตจ้ะเสร็จส้ินในตน้เดือนธนัวาคม และ

ด าเนินการต่อเน่ืองถึงประมาณเดือนมีนาคม 

  

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ ,CCS และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลีย เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 21,196 131,780 -83.92 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 30,043,178 32,492,122 -7.54 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 100.00% 100.00% 0.00 
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CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.12 13.74 +2.77 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.09 14.30 -1.47 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 2,987 18,107 -83.51 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 4,233,084 4,724,520 -10.40 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม น 2562 

ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 3,712,347 4,902,040 -24.27 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 311,617 429,680 -27.48 
โมลาส (ตนั) 149,828 189,571 -20.96 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.39 8.77 -4.24 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.04 3.87 4.36 

 
 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานยผลผลิตน ้าตาลในปี 

2562/2563  เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ 4.58 ลา้นตนั  ลดลง 35%  จาก 7.05 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงานจ านวน 406 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ลดลงจาก 473 โรงงาน ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากรัฐ  Maharashtra และรัฐ  Karnataka เปิดหีบออ้ยล่าชา้ 

 -รัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้ 2.13 ลา้นตนั มากกวา่ปี

ก่อน 231,000 ตนั ท่ีผลิตได ้1.89 ลา้นตนั  มีโรงงาน 116 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  

 -รัฐ Maharashtra มีโรงงาน 124 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้766,000 ตนั ลดลงจาก 2.9 

ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงาน 178 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต      
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 -รัฐ  Karnataka โรงงาน 63 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้ 1.06 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 

332,000 ตนั  

 -ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra และรัฐ  Karnataka ต  ่ากวา่ปีก่อน เน่ืองจากเปิดหีบล่าชา้กวา่ปีก่อน 

5 สัปดาห์ มีโรงงานไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั 

 -รัฐ Gujarat มีโรงงาน 15 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้ าตาลได ้152,000 ตนั ลดลงจาก 310,000 ตนั 

ในปีก่อน  มีโรงงาน 16 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   

 -รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงาน 14 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้

30,000 ตนั ลดลงจาก 105,000 ตนั ในก่อน  มีโรงงาน 18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต    

 -รัฐ Tamil Nadu เปิดด าเนินการผลิตน ้าตาลจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 ผลิตน ้าตาลได ้ 73,000 ตนั  

เทียบกบั 87,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงาน 16 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   

 ส่วนในรัฐอ่ืน ๆ  เช่น มีรัฐ  Bihar ผลิตน ้าตาลได ้135,000 ตนั มีโรงงาน 19 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  

รัฐ Panjab ผลิตน ้าตาลได ้ 75,000 ตนั  มีโรงงาน 16 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้

65,000 ตนั มีโรงงาน 13 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  และรัฐ Madhya Pradesh ผลิตน ้ าตาลได ้ 35,000 ตนั มี

โรงงาน 19 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีรายงานวา่ ในรัฐ Maharashtra ของอินเดียไดเ้ร่ิมหีบออ้ยเม่ือวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2562  และ ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 มีโรงงานจ านวน 110 โรงงาน ท่ีเร่ิมด าเนินการผลิต 
(สหกรณ์ 62 โรงงานและเอกชน 48 โรงงาน)  โดยมีออ้ยท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต  6.304 ลา้นตนั  ผลิต
น ้าตาลได ้571,400 ตนั อตัราการหีบสกดั 9.06%  
 
 วจิารณ์และความเห็น 
          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบ

กบัสัปดาห์ก่อน จากท่ี Rabobank ไดเ้พิ่มการคาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลโลก (deficit) ในปี 2562/2563 เป็น

ระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปี ท่ี 8.2 ลา้นตนั จากการคาดการณ์เม่ือเดือนกนัยายนท่ี 5.2 ลา้นตนั  และราคา

น ้ามนัดิบของสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน ซ่ึงอาจกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของ

บราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และจากผลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลง

โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในช่วง 1 ตุลาคม – 15 

ธนัวาคม 2562  ลดลง 35%  เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มาอยูท่ี่ 4.58   ลา้นตนั  ในขณะท่ี

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ไดค้าดการณ์วา่ผลผลิต น ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 จะลดลง 19% มาอยู่

ท่ี 26.85  
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ลา้นตนั   และ Conab ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลบราซิลในปี 2562/2563 ลง 5.3% เหลือ 30.10 

ลา้นตนั  จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ท่ี 31.80 ลา้นตนั    

  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 33,079  ล็อต หรือประมาณ 1.68 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) จ านวน จ านวน 13,556  ล็อต หรือประมาณ 0.69 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (10 

ธนัวาคม  2562)  

  เน่ืองดว้ยใกลช่้วงวนัหยดุคริสตม์าสและปีใหม่ของทางฝ่ังตะวนัตก ท าให้ตลาดอยูใ่นช่วงท่ีมีการ

เคล่ือนไหวเคล่ือนไหวนอ้ย และจะกลบัมาเคล่ือนไหวอีกคร้ังหลงัช่วงวนัหยดุ  ท าใหค้าดวา่ตลาดจะมีการ

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงแคบ ๆ ไปก่อนในสัปดาห์น้ี 

   

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 23  ธันวาคม 2562 

 


