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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่17 – 21  กุมภาพนัธ์  2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 17 - 21 กุมภาพนัธ์  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 8 

ของปี 2563 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั  

President Day ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานทัว่โลกท่ีตึงตวั  ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาล (ISMA) รายงาน

วา่ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาล    

รายใหญ่อนัดบัสองของโลกลดลงมากถึง 23% มาอยูท่ี่ 16.99 ลา้นตนั และจากผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของ

ประเทศไทย โดยส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2562 – 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ลดลง 14% อยูท่ี่ 7.4 ลา้นตนั เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยา

รายงานวา่ภาวะภยัแลง้ของประเทศไทยในปีน้ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 40 ปี ขณะท่ีบริษทั ไทยชูการ์    มิลเลอร์ 

จ  ากดั รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  ผลผลิตน ้าตาลของไทยอาจจะลดลง 35% เหลือ 9 ลา้นตนั จาก 14 

ลา้นตนั ในปี 2561/2562  ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงจากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีลดลง 0.54%  เม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ 4.3969 เรียล/สหรัฐฯ  โดยเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิดการส่งออก

โดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์     ซ่ึง

ส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปผลิตเอทานอล

มากกวา่การผลิตน ้าตาล และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ังจากความกงัวลเก่ียวกบัการ

เพาะปลูกบ้ีทในสหรัฐฯ  หลงัจากสมาคมผูป้ลูกบ้ีทอเมริการายงานวา่ในปี 2563/2564  สภาพอากาศท่ีไม่

เอ้ืออ านวยอาจท าใหส้หรัฐฯ ชะลอการเพาะปลูกบ้ีท ขณะท่ีในปี 2562/2563 ผลผลิตบ้ีทลดลง 9.3%  มาอยูท่ี่ 

8.158 ลา้นตนั ซ่ึงต ่าสุดในรอบ 9 ปี  

 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.05-15.76 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.59 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต ์ หรือ 3.52%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.56-15.20 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 15.12 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.57 เซนต ์หรือ 3.92%  
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

21 กุมภาพนัธ์ 
2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
14 กุมภาพนัธ์ 

2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 15.76 15.05 15.59 15.06 +0.53 
พฤษภาคม  2563 15.20 14.56 15.12 14.55 +0.57 
กรกฎาคม 2563 15.00 14.47 14.92 14.45 +0.47 
ตุลาคม 2563 14.91 14.49 14.85 14.48 +0.37 
มีนาคม 2564 15.05 14.70 14.98 14.68 +0.30 
พฤษภาคม  2564 14.54 14.27 14.41 14.26 +0.15 
กรกฎาคม  2564 14.07 13.86 13.93 13.90 +0.03 
ตุลาคม  2564 13.99 13.76 13.84 13.86 -0.02 
มีนาคม  2565 14.19 13.94 13.99 14.09 -0.10 
พฤษภาคม  2565 13.94 

94 

13.75 13.77 13.89 -0.12 
กรกฎาคม  2565 13.75 13.53 13.56 13.71 -0.15 
ตุลาคม 2565 13.79 13.50 13.60 13.76 -0.16 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 292,577 320,053 -8.58 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,852,764 25,344,606 -17.72 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,050,124 2,635,005 -22.20 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.83 10.40 -5.44 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.01 8.23 -14.89 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.27 79.19 -10.00 

 
 วนัท่ี  19 กุมภาพนัธ์ 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-
ตุลาคม) เพียง วนัท่ี  16 กุมภาพนัธ์  2563  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 4,213,886 4,147,051 1.61 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 481,593 468,395 2.82 
โมลาส (ตนั) 167,582 166,387 0.72 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.43 11.29 1.19 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.98 4.01 -0.88 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ 2563  นาย Jim Crene  ผูอ้  านวยการของ ASMC  รายงานวา่อุตสาหกรรมออ้ย

และน ้าตาลของประเทศออสเตรเลียก าลงัอยูใ่นช่วงขาลงจากทั้งตวัเลขท่ีลดลงของพื้นท่ีเพาะปลูกมาอยูท่ี่ 

350,082  แฮคแต  ในปี 2562  เทียบกบั 362,414 แฮคแต ในปี 2561   และผลผลิตต่อแฮคแตก็ลดลงเช่นกนั    

ทั้งหมดเป็นผลมาจากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกท่ีตกต ่า  และสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ ทั้งน้ียงัคาดวา่ในปี 2563 

ผลผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวมก็ยงัไม่ดีข้ึน  

  
เอเชีย 
 วนัท่ี  21 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดู

การผลิต  ปี 2562/2563   ผลการประมูลเป็นดงัน้ี  

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol.  
MT. PTS. 

1 กรกฎาคม-15 กนัยายน 2563 Wilmar Sugar Pte Ltd. 95,211.18 222 
              รวม/เฉลี่ย 95,211.18 222 

 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบฤดูการผลติปี 2562/2563 
 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมียม 
(จุด) 

 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2563 133,333.00 62.3399 
 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563 133,333.00  127.0598 
 1 กรกฎาคม  - 15 กนัยายน 2563 133,334.00  230.8843 

รวม/เฉลีย่ 400,000.00 140.0949 
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วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในปี 2562/2563 

(ตุลาคม-กนัยายน) การส่งออกน ้าตาลของอินเดียมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ และอาจสูง

กวา่ 5 ลา้นตนั  และในปี 2562/2563 โรงงานน ้าตาลไดท้  าสัญญาเพื่อส่งออกน ้าตาลแลว้จ านวน 3.2 ลา้นตนั 

โดยมีการส่งมอบแลว้เกือบ 1.6 ลา้นตนั  ขณะท่ีในปี 2561/2562 อินเดียส่งออกน ้าตาลได ้ 3.8 ลา้นตนั เม่ือ

เทียบกบัเป้าหมายการส่งออก 5 ลา้นตนั ท่ีก าหนดโดยรัฐบาล  

 วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์  2563 
ดงัน้ี   

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 10,573,047 11,917,484 -11.28 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 927,021 1,085,999 -14.64 
โมลาส (ตนั) 439,160 475,754 -7.69 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.77 9.11 -3.78 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.15 3.99 +4.05 

 

วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่อ ณ วนัท่ี 15 เดือน

กุมภาพนัธ์ 2563 อินเดียผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 16.985 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 23% จาก 

21.966 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงานทั้งหมด 449 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ¨ซ่ึง 23 

โรงงานหยดุการผลิตไปแลว้  เทียบกบั 521 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  และ 19 โรงงานท่ีหยดุการผลิตไปแลว้ 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

  รัฐ Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได ้ 4.338 ลา้นตนั เทียบกบั 8.298 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 143 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต    และ 8 โรงงานท่ีหยดุการผลิต  ขณะท่ีในปีก่อนมี 193 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

  รัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้ 6.634 ลา้นตนั  โดยมี 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 6.393 

ลา้นตนั  และมี 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน 

  รัฐ  Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้3.080 ลา้นตนั  โดยมีโรงงาน 63 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 3.874 

ลา้นตนั และมี 66 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน 

   รัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้260,000 ตนั โดยมีโรงงาน 21 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 385,000 

ตนั  และมี  32 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน 
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  รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้595,000 ตนั โดยมีโรงงาน 15 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 778,000 

ตนั  และมี  16 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน 

  รัฐ   Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana ผลิตน ้าตาลได ้ 306,000 ตนั โดยมีโรงงาน 18 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  เทียบกบั 450,000 ตนั  และ 18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  โดยมี 2 โรงงานท่ีหยดุการผลิต ใน

วนัท่ี 25 มกราคม ท่ีผา่นมา 

   ส่วนรัฐ Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana , Madhya Pradesh และ  Chhattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้

508,000, 241,000, 372,000, 351,000 และ 276,0200 ตนั ตามล าดบั  

  

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานทัว่โลกท่ีตึงตวั  ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาล (ISMA) 

รายงานวา่ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลงมากถึง  

23%  มาอยูท่ี่ 16.99 ลา้นตนั และจากผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของประเทศไทย โดยส านกังานคณะกรรมการออ้ย

และน ้าตาลทรายรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 – 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ลดลง 

14% มาอยูท่ี่ 7.4 ลา้นตนั เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ ซ่ึงกรมอุตุนิยมวทิยารางานวา่ภาวะภยัแลง้ของประเทศไทยใน

ปีน้ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 40 ปี ขณะท่ีบริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  

ผลผลิตน ้าตาลของไทยอาจจะลดลง 35% เหลือ 9 ลา้นตนั จาก 14 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  และจากความ

กงัวลเก่ียวกบัการเพาะปลูกบ้ีทในสหรัฐฯ  หลงัจากสมาคมผูป้ลูกบ้ีทอเมริการายงานวา่ในปี 2563/2564  สภาพ

อากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยอาจท าใหส้หรัฐฯ ชะลอการเพาะปลูกบ้ีท ขณะท่ีในปี 2562/2563 ผลผลิตบ้ีทลดลง 9.3% 

มาอยูท่ี่ 8.158 ลา้นตนั  ซ่ึงต ่าสุดในรอบ 9 ปี  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  18 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 158,765  ล็อต หรือประมาณ 8.07 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) จ านวน 149,089  ล็อต หรือประมาณ 7.57 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (11 กุมภาพนัธ์ 

2563)   
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 สัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์สุดทา้ยในการซ้ือขายของน ้าตาลงวดส้งมอบเดือนมีนาคม 2563  ท าใหเ้ช่ือวา่

การซ้ือขายของกล่มกองทุนและนกัเก็งก าไรจต่าง ๆ อาจจะมีผลมากกวา่ปัจจยัพื้นฐานท่ีค่อนขา้งน่ิงในช่วงน้ี  

ตลาดน่าจะเคล่ือนตวัข้ึนลงบา้งตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคและหลายฝ่ายคงรอดูการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดโดย

ของน ้าตาลเดือนมีนาคม 2563  ท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในสัปดาห์น้ี 

  

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  
  
 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

24 กุมภาพันธ์  2563 


