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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  พฤศจิกายน 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (18 - 22  พฤศจิกายน 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 47  

ของปี 2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  หลงัจากท่ี

นกัวเิคราะห์ของ Marex Spectron รายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับ้ีทในรัฐ North Dakota และรัฐ  Minnesota 

กบัสภาพอากาศหนาวเยน็ 12 ชัว่โมง ส่วนในรัฐ  Louisiana  เกิดน ้าคา้งแขง็ซ่ึงท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลงถึง 1.0 

ลา้นตนั  และการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และ

ในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนเพิ่มเติมจากการท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 

คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกจะลดลง 3.2% เหลือ 174.1 ลา้นตนั และสตอ็คน ้าตาลโลกจะ

ลดลง 9.9% เหลือ 49.58 ลา้นตนั  ขณะท่ีการบริโภคจะเพิ่มข้ึน 0.8% เป็น 174.684 ลา้นตนั   

    ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.57-12.87 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.83 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต ์ หรือ 0.79%   และราคาตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.69-12.95 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.92 

เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.07 เซนต ์ หรือ 0.54%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

22 พฤศจิกายน 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

มีนาคม 2563 12.87 12.57 12.83 12.73 +0.10 
พฤษภาคม  2563 12.95 12.69 12.92 12.85 +0.07 
กรกฎาคม 2563 13.04 12.81 13.00 12.96 +0.04 
ตุลาคม 2563 13.27 13.03 13.20 13.16 +0.04 
มีนาคม 2564 13.81 13.58 13.73 13.69 +0.04 
พฤษภาคม  2564 13.78 13.58 13.71 13.69 +0.02 
กรกฎาคม  2564 13.75 13.54 13.69 13.69 0.00 
ตุลาคม  2564 13.84 12.69 13.79 13.79 0.00 
มีนาคม  2565 14.22 13.97 14.19 14.15 +0.04 
พฤษภาคม  2565 14.03 13.92 14.12 14.03 +0.09 
กรกฎาคม  2565 13.98 13.90 14.04 13.96 +0.08 
ตุลาคม 2565 - - 14.12 14.04 +0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  22 พฤศจิกายน  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่ เพียง 

ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 7.87 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 1.18 ลา้นตนั   

อตัราการหีบสกดั 14.90% ลดลงจาก 13.30% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  

เพียง ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1.12 ลา้นแฮคแต หรือ 

98.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 1.09 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัขอิงปีก่อน และเก็บเก่ียว

บ้ีทไดแ้ลว้ 53.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 41.1 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25% อยูท่ี่ 47.16 

ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.59 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  2562 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล Belsahar ของเบลารุสรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 

2562/2563  เพียง ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  เบลารุสผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้  400,900 ตนั เพิ่มข้ึน 8.5% 

จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีท 3,129,800 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 9.7%  อตัราการหีบสกดั 

12.8% ลดลงจาก 13.0% .ในปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 Conadesuca ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2561/2562   เพียง ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 1,430 2,530 -43.48 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 137,614 216,531 -36.45 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 9,533 16,816 -43.31 
อตัราการหีบสกดั (%) 6.93 7.77 -10.80 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.67 6.65 +0.30 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 96.23 85.57 +12.46 
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อฟัริกา 

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI). ของ

มอริเชียส รายงานผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้าตาลปีการผลิต 2562/2563 (มิถุนายน-พฤษภาคม) และเทียบกบัปี 

2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี  

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,472,209 2,728,054 -9.38 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 239,686 278,319 -13.88 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.25 11.75 -4.26 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.52 10.20 -4.90 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.60 70.80 +15.25 

 

โอเชียเนีย 

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

977,905 621,169 +57.43 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 29,044,699 31,599,597 -8.09 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 96.40 97.25 -0.88 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.85 14.40 +3.13 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 14.07 14.30 -1.61 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 145,219 89,448 62.35 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 4,086,589 4,518,742 -9.56 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/ 

2563  ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายนอินเดียผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้485,000 ตนั  ลดลงจาก 1.34 ลา้น

ตนั ในปีก่อน  และคาดวา่ในปี 2562/2563 ซ่ึงเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือเดือนตุลาคม 2562  อินเดียจะผลิตน ้าตาล

ได ้26.85 ลา้นตนั  ลดลง 5% เม่ือเทียบกบั 28.2 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนก่อน  ขณะท่ีในปี 2561/2562 

อินเดียผลิตน ้าตาลได ้33.16 ลา้นตนั 

 ทั้งน้ี ในรัฐ Maharashtra ไดเ้ร่ิมเปิดหีบในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562  เปิดหีบชา้กวา่ปีท่ีแลว้ 1 เดือน 

จากเกตุการณ์น ้าท่วม  โดยคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 5.8 ลา้นตนั  จาก 10.7 ลา้นตนั ในปีก่อน  และพื้นท่ี

เพาะปลูกออ้ยลดลงเหลือ  830,000 แฮคแต  จาก 1.16 ลา้นแฮคแต  ในปีก่อน คาดวา่จะมีโรงงาน 161 โรงงาน

ท่ีจะเปิดด าเนินการผลิต เทียบกบั 195 โรงงานในปีก่อน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน หลงัจากท่ีนกัวิเคราะห์ของ Marex Spectron รายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับ้ีทในรัฐ North 

Dakota และรัฐ  Minnesota กบัสภาพอากาศหนาวเยน็ 12 ชัว่โมง ส่วนในรัฐ  Louisiana  เกิดน ้าคา้งแขง็ซ่ึงท า

ใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลงถึง 1.0 ลา้นตนั และการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และในช่วงสุดทา้ยของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 

ผลผลิตน ้าตาล    ทัว่โลกจะลดลง 3.2% เหลือ 174.0 ลา้นตนั และสตอ็คน ้าตาลโลกจะลดลง 9.9% เหลือ 49.58 

ลา้นตนั  การบริโภคจะเพิ่มข้ึน 0.8% เป็น 174.684 ลา้นตนั   

  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน  2562 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 111,570  ล็อต หรือประมาณ 5.668  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 157,947  ล็อต หรือประมาณ 8.024  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (12 

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

กนัยายน 2562) 
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 ปัจจยัดา้นบวกเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ท่ีอาจจะลดลงในช่วง 0.5-1.0 ลา้นตนั  และ

ผลผลิตน ้าตาลจากเมก็ซิโกท่ีลดลงไดส่้งแรงหนุนราคาน ้าตาลในตลาดโลกใหป้รับตวัสูงข้ึน  ทั้งน้ี เน่ืองจาก

พื้นฐานท่ีดูดีข้ึน  และมุมมองของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรท่ีเร่ิมปรับตวัถือตัว๋ขายนอ้ยลงเร่ือย ๆ ท าให้

ทิศทางของตลาดมีแนวโนม้จะปรับตวัสูงข้ึนในสัปดาห์ขา้งหนา้  และมีสิทธิท่ีจะทะลุแนวตา้นท่ี 12.93 เซนต ์ 

 

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

 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 พฤศจิกายน 2562 
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