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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 25 - 29   พฤษภาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (25 - 29 พฤษภาคม  2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 22 ของ

ปี 2563 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  ซ่ึงในวนัจนัทร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2563  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั U.S. 

Memorial Day ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่ม

สูงข้ึน โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากราคาน ้ามนัดิบปรับข้ึนและเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน โดยเฉพาะค่าเงินเรียล

ท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นการลดรายไดก้ารส่งออกน ้าตาลของบราซิล หลงัจากนั้นราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากราคาน ้ามนัไดป้รับตวัลดลงอยา่งมาก และจากการท่ี 

The USDA's Foreign Agricultural Service (FAS) ของสหรัฐฯ คาดการณ์วา่ ในปี 2563/2564 ผลผลิตน ้าตาลโลก

จะเพิ่มข้ึน 13.2%  เป็น 188.1 ลา้นตนั และสตอ็คน ้าตาลโลกจะลดลงเพียงแค่ 2.0% เหลือ 43.55 ลา้นตนั ก่อนท่ี

ราคาน ้าตาลจะปรับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ จากราคาน ้ามนัดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลดีต่อราคาเอ

ทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตเอทานอลมากข้ึนซ่ึงจะช่วยลด

ปริมาณน ้าตาล แมว้า่ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อราคา 

 น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.55-11.20  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.91 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.02 เซนต ์ หรือ 0.18%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.70-11.17 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 10.97 เซนต ์

เพิ่มข้ึน 0.04 เซนต ์ หรือ 0.37%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

29  พฤษภาคม 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2563 11.20 10.55 10.91 10.93 -0.02 
ตุลาคม 2563 11.17 10.70 10.97 10.93 +0.04 
มีนาคม 2564 11.84 11.42 11.64 11.63 +0.01 
พฤษภาคม  2564 11.79 11.38 11.55 11.60 -0.05 
กรกฎาคม  2564 11.71 11.33 11.46 11.53 -0.07 
ตุลาคม  2564 11.76 11.40 11.49 11.58 -0.09 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.17 11.79 11.85 12.00 -0.15 
พฤษภาคม  2565 12.02 11.66 11.71 11.89 -0.18 
กรกฎาคม  2565 11.93 1156 11.60 11.82 -0.22 
ตุลาคม 2565 11.97 11.61 11.64 11.88 -0.24 
มีนาคม  2566 12.22 11.93 11.94 12.19 -0.25 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 
 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ  วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563  

รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทได ้ 929,500 แฮคแต ลดลงจาก 1.1 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ เพิ่มข้ึน
จาก 2 วนัก่อน 6,600 แฮคแต (25 พฤษภาคม 2563) โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทดงักล่าวเท่ากบั 98.4% ของเป้าหมาย
การเพาะปลูกในฤดูการผลิตน้ี ซ่ึงปรับลดลงมาอยูท่ี่  944,900 แฮคแต ในเดือนเมษายน และลดลง 17.5% จากพื้นท่ี
เพาะปลูก 1.145 ลา้นแฮคแต ในปีฤดูการผลิตก่อน  

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563  สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติยเูครน (Ukrtsukor) กล่าววา่การผลิตน ้าตาล
จากบ้ีทของยเูครน ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 น่าจะลดลงเหลือ 1.2-1.3 ลา้นตนั เทียบกบั 1.48 ลา้นตนั ท่ีผลิตใน
ปี 2561/2562 และจะลดลงระหวา่ง 12% ถึง 19% โดยระบุวา่เป็นผลมาจากการลดลงของพื้นท่ีเพาะปลูก และ
สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย รวมถึงฤดูหนาวท่ีแหง้แลง้และฤดูใบไมผ้ลิ น ้าคา้งแขง็และพายฝุุ่ น ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย
อยูท่ี่ประมาณ 40-45 ตนั/แฮคแต ผลผลิตหวับ้ีทเฉล่ียในปี 2562/2556 อยูท่ี่ 46.1 ตนั/แฮคแต ลดลงจากระดบั 50.9 
ในปีก่อนหนา้ นอกจากน้ียงัคาดวา่จ านวนโรงงานน ้าตาลท่ีเปิดด าเนินการฤดูการผลิตใหม่น้ีจะอยูท่ี่ 33 โรงงานเท่า
เดิม  
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 
 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563  CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม  2563 ดงัน้ี 
 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 755,077 764,761 -1.27 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 47,395,724 55,192,529 -14.13 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,052,942 6,210,515 -18.64 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.66 11.25 -5.25 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.69 8.12 -17.60 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 62.77 72.17 -13.03 
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อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2563  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 42.460 39.040 +8.76 103.019 84.669 +21.67 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.500 1.605 +55.80           5.492 2.987 +83.88 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.832 1.813 +0.55 4.399 4.052 +8.57 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 130.82 119.75 +9.25 123.48 115.01 +7.37 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.23 36.02 +31.12 

-32.54 
 

45.31 32.19 +40.76 

- 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

52.77 63.98 -17.52 

 

54.69 67.81 -19.35 

- 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563   มีรายงานวา่  แมจ้ะมีการ   lockdown  ยาวนายถึง 2 เดือน ไดส้ร้างความ
เสียหายอยา่งมากในภาคส่วนอ่ืน ๆ ในเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียไดป้ระสบ
ความส าเร็จในการผลิต  โดยเพียง ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้12.503 ลา้นตนั 
(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 11.773 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และสูงกวา่สถิติท่ีเคยท าไวท่ี้ 
12.050 ลา้นตนั ในปี 2560/2561   ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 110.255 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 102.481 ลา้นตนั ในปีก่อน  
อตัราการหีบสกดัลดลงเล็กนอ้ยเหลือ 11.34% จาก 11.46%  มีโรงงานท่ีเปิดด าเนินการทั้งหมด 119 โรงงาน โดยมี 
94 โรงงานท่ีหยดุด าเนินการแลว้  คงเหลือ 25 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต   
                                                   

วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์ท่ีผา่นมาราคาน ้าตาลไดรั้บผลกระทบจากการข้ึนและลงของราคาน ้ามนัและค่าเงินเรียล

ของบราซิล  ทั้งน้ีในสัปดาห์น้ีคาดวา่ตลาดจะเร่ิมมีความผนัผวนมากข้ึนเน่ืองจากเป็นการกา้วเขา้สู่เดือนสุดทา้ย

ของงวดการส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2563   ท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในส้ินเดือนน้ี  ในช่วงเวลาท่ี

เหลืออยูจ่ะมีการช าระตัว๋ท่ีเหลืออยูข่องกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร รวมทั้งตลาดอาจจะรอดูการส่งมอบน ้าตาลต่อ

ตลาดของงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมอีกคร้ัง   
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         ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  26 พฤษภาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 5,612 ล็อต หรือประมาณ 0.29 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short) จ  านวน 10,506 ล็อต หรือประมาณ 0.53 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น               (19 พฤษภาคม 

2563)  และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 

11.47 ลา้นตนั (17 กนัยายน 2562)  กองทุนยงัคงตอ้งมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่จะส่งผลดีต่อตลาดในระยะ

สั้น ๆ  

  

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

1  มิถุนายน  2563 

  
 

 

   
 

 
  


