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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่20 – 24  มกราคม 2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 - 24  มกราคม 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ของ

ปี 2563  ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั เน่ืองจากวนัท่ี 20 มกราคม 2563  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Martin Luther 

King Jr.  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา  ราคาน ้าตาลได้

ปรับเพิ่มสูงข้ึนมาก จากแนวโนม้ภาวะตลาดน ้าตาลโลกท่ีลดลงและการเขา้มาซ้ือของกองทุน ขณะท่ี สมาคม

โรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดียระหวา่ง วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 

2563 ลดลง 26%  อยูท่ี่ 10.89 ลา้นตนั  และ Unica  รายงานวา่การผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคมลดลง 82.4% เหลือ 13,000 ตนัเทียบกบั 73,000 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนท่ีเพิ่มข้ึน  0.53%  ท่ี 26.481 ลา้นตนั นอกจากน้ี   Conab  ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของบราซิล

ในปี 2562/2563 ลง 5.3% มาอยูท่ี่ 30.1 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ท่ี 31.8 ลา้นตนั หลงัจาก

นั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจากการท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน โดยดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ  ปรับตวั

สูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน ท าให้เกิดแรงกดดนัในการปิดตัว๋ซ้ือในตลาดน ้าตาลล่วงหนา้  ขณะท่ีราคา

น ้ามนัดิบอ่อนค่าลง 2% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึง  ท าใหร้าคาเอทานอลลดลงซ่ึงอาจกระตุน้ใหโ้รงงาน

น ้าตาลของบราซิลหนัมาผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล  และเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงท าใหผู้ผ้ลิต

น ้าตาลของบราซิลส่งออกน ้าตาลมากช้ึน 

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.26-

14.90 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.39 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.06 เซนต ์หรือ 0.42%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.19-14.75 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 14.32 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.08 เซนต ์หรือ 0.56%  

  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 มกราคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
17 มกราคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 14.90 14.26 14.39 14.45 -0.06 
พฤษภาคม  2563 14.75 14.19 14.32 14.40 -0.08 
กรกฎาคม 2563 14.62 14.12 14.26 14.36 -0.10 
ตุลาคม 2563 14.66 14.22 14.38 14.46 -0.08 
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มีนาคม 2564 15.00 14.59 14.78 14.80 -0.02 
พฤษภาคม  2564 14.63 14.31 14.50 14.50 - 
กรกฎาคม  2564 14.34 14.05 14.25 14.22 +0.03 
ตุลาคม  2564 14.27 14.04 14.22 14.20 +0.02 
มีนาคม  2565 14.50 14.28 14.46 14.48 -0.02 
พฤษภาคม  2565 14.30 14.12 14.27 14.31 -0.04 
กรกฎาคม  2565 14.07 13.95 14.09 14.13 -0.04 
ตุลาคม 2565 14.14 14.14 14.12 14.19 -0.07 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 24 มกราคม 2563 มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2563 

Kazakhstan เก็บเก่ียวหวับ้ีทไดจ้  านวน  426,000 ตนั โดยจ านวน 411,000 ตนัถูกน าไปแปรรูป เป็นน ้าตาล

ทรายขาวได ้44,600 ตนั จากโรงงานน ้าตาล 3 แห่ง คือ Koksu, Merkensky และ Aksu 

 วนัท่ี 21 มกราคม 2563 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล Belsakhar ของเบลารุสรายงานวา่ฤดูการผลิตปี 
2562/2563 ของเบลารุสไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563  ผลผลิตบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต  มี
จ  านวน 4,738,800 ตนั มากกวา่ปีก่อน 4%   เปอร์เซนตน์ ้ าตาลอยูท่ี่ 16.92% แทบไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนท่ี 
16.97% ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 610,000 ตนั เพิ่มข้ึน 2% เบลารุสผลิตน ้าตาลในปี 2562 ได ้ 638,500 ตนั 
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 637,000 ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี  21 มกราคม 2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่ในปี 

2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2563  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้7.09 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 23.10% จาก 

5.77 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีผลผลิตบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 46.87 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 

23.50% จาก 37.95 ลา้นตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 15.13% จาก 15.19% ในปีก่อน โดยมีโรงงาน

น ้าตาลจ านวน 40 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต เทียบกบั 74 โรงงานในปีก่อน 

 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 24 มกราคม  2563  มีรายงานวา่ การผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทของเยอรมนี ส้ินสุดเดือน

ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ลา้นตนั) 25.16 23.49 28.38 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.61 19.33 17.81 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 3.86 3.96 4.44 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 24 มกราคม 2563  เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  19 มกราคม 2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,834,361 2,809,072 +0.90 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 317,663 310,669 +2.25 
โมลาส (ตนั) 106,503 106,892 -0.36 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.21 11.06 1.34 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.76 3.81 -1.25 

 
 วนัท่ี 24 มกราคม 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี 
19 มกราคม 2563  ดงัน้ี 
 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,135,989 1,160,599 -2.12 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.70 12.32 -5.02 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 114.41 116.21 -1.55 

 
 วนัท่ี  22 มกราคม 2563  Sader ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2562/2563   
เพียง ณ วนัท่ี  18 มกราคม 2563 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 165,221 196,224 -15.80 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 12,501,942 15,753,606 -20.64 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,190,725 1,552,825 -23.32 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.52 9.86 -3.37 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.21 7.91 -8.93 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.67 80.28 -5.75 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี  23 มกราคม 2563  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลเดือนธนัวาคม 2562 จ านวน 

210,000 ตนั ลดลงจาก 330,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 170,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 990,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

8396,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ทั้งน้ี  ยงัไม่ไดร้วมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ประเทศ 

 วนัท่ี 20  มกราคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในคร่ึงเดือนแรกของ

เดือนมกราคม 2563  โรงงานน ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.085  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 

3.214 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคม และลดลงจาก 3.568 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้ าตาลไดจ้  านวน 10.88 ลา้นตนั  ลดลงจาก 14.74 ลา้น

ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงาน 440 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 437  โรงงาน ใน 2 

สัปดาห์ก่อน แต่ลดลงจาก 511 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 119 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้4.37 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.19 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ขณะท่ีมีโรงงาน 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต อตัราการหีบสกดัลดลงอยูท่ี่ 10.83% จาก 10.97%  

  รัฐ Maharashtra  มีโรงงาน 139 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้ 2.55 ลา้นตนั ลดลงจาก 5.72 

ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 187 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน ซ่ึงมี 3 โรงงานท่ีส้ินสุดการหีบออ้ยแลว้ 

  รัฐ  Karnataka มีโรงงาน 63 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้2.19 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.67 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 

65 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   
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  รัฐ  Gujarat  มีโรงงาน 15 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้ าตาลได ้372,000 ตนั ลดลงจาก 542,000 ตนั  

ขณะท่ีมีโรงงาน 16 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   

 ในรัฐ   Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงาน  17 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้
185,000 ตนั ลดลงประมาณ 100,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 24 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   

  รัฐ Tamil Nadu เพียง ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2563  มีโรงงาน 17 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้ 150,000 ตนั 

เทียบกบั 229,000  ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 28 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน 

   ส่วนรัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้330,000 ตนั รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาลได ้205,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิต

น ้าตาลได ้  200,000 ตนั   รัฐ Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้ 152,000 ตนั  และ รัฐ Madhya Pradesh และ 

Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้163,000 ตนั 

 และ ISMA รายงานวา่ปริมาณรวมของเอทานอลท่ีจะส่งมอบหลงัจากการประมูลราคาคร้ังแรกอยูท่ี่ 
1.56 พนัลา้นลิตร โดยจ านวน 616.3 ลา้นลิตร ผลิตจากกากน ้าตาล B-heavy และ 106.0 ลา้นลิตร จากน ้าออ้ย 
 วนัท่ี  21 มกราคม 2563  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  5 มกราคม 2563 ดงัน้ี   
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,879,462 8,247,149 -16.58 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 590,921 737,412 -19.87 
โมลาส (ตนั) 281,398 329,784 -14.67 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.59 8.94 -3.93 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.09 4.00 2.29 

 

วจิารณ์และความเห็น 
         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  โดยในช่วง2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา  ราคาน ้ าตาลไดป้รับเพิ่มสูงข้ึนมาก จากแนวโนม้ภาวะตลาด

น ้าตาลโลกท่ีลดลงและการเขา้มาซ้ือของกองทุน ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงาน

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียระหวา่ง วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ลดลง 26%  อยูท่ี่ 10.89 ลา้นตนั  

และ Unica  รายงานวา่การผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคมลดลง 

82.4% เหลือ  13,000  ตนั  เทียบกบั 73,000 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีเพิ่มข้ึน  0.53%   ท่ี 26.481 ลา้นตนั  
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นอกจากน้ี   Conab  ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 ลง 5.3% มาอยูท่ี่ 30.1 

ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ท่ี 31.8 ลา้นตนั และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงจาก

การท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน โดยดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ  ปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน 

ท าใหเ้กิดแรงกดดนัในการปิดตัว๋ซ้ือในตลาดน ้าตาลล่วงหนา้  ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบอ่อนค่าลง 2% สู่ระดบัต ่าสุด

ในรอบ 3 เดือนคร่ึง ท าใหร้าคาเอทานอลลดลงซ่ึงอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัผลิตน ้าตาล

มากกวา่การผลิต   เอทานอล และเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงท าใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลส่งออกน ้าตาล

มากข้ึน 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2563 ปรากฎว่าได้

ถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 111,584  ล็อต หรือประมาณ  5.67 ล้านตนั เทียบกับท่ีถือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน จ านวน 81,205  ล็อต หรือประมาณ 4.13 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (14 

มกราคม 2563)   

 หลังจากราคาน ้ าตาลได้ปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการปรับฐานในช่วงน้ี   โดย

ปัจจยัพื้นฐานยงัคงเดิมไม่เปล่ียนแปลง  และคาดวา่หลงัจากปรับฐานระยะหน่ึงแลว้  ราคาน ้ าตาลน่าจะปรับตวั

ข้ึนอีกรอบ 

  

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 28  มกราคม  2563 

 
 


