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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  27  เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27  เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 18 ของปี 2563  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ในวนัแรกของสัปดาห์

ราคาไดป้รับตวัลดลง  สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ในรอบ 12 ปี 6 เดือน  จากการเทขายน ้ามนัดิบซ่ึงมีผลใหร้าคาน ้ามนัดิบ  

และราคาเอทานอลปรับตวัลดลง  ท าใหโ้รงงานน ้าตาลในบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาลมากข้ึน และค่าเงินเรียลของ

บราซิลท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ แมว้า่จะอยูเ่หนือระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์เม่ือวนัท่ี 24 

เมษายน 2563 ท่ี 5.7456 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ ท าใหมี้การส่งออกจากผูผ้ลิตบราซิล  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึนท าราคาสูงสุดท่ี 11.01 เซนต ์  นอกจากน้ีราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 

2563 ลดลงสู่ใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปีคร่ึงในวนัท่ี 28 เมษายน 2563  ท่ี 9.05 เซนต ์ หลงัจากท่ี JOB 

Economia รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลกลาง - ใตอ้าจจะเพิ่มข้ึน 40%  เป็น 37.5 ลา้นตนั สูงเป็น

ประวติัการณ์ เน่ืองจากการลดลงของราคาเช้ือเพลิง ท าใหโ้รงงานผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาล

แทน   หลงัจากนั้นราคาน ้ามนัดิบไดป้รับตวัแขง็ค่าข้ึน ตามความตอ้งการเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึนในบราซิล ซ่ึงเป็น

ผลดีต่อราคาเอทานอล หลงัจาก Fecombustiveis ซ่ึงเป็นตวัแทนสถานีบริการน ้ามนัของบราซิล รายงานวา่

ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงของบราซิลในช่วงระหวา่งวนัท่ี 20-25 เมษายน เพิ่มข้ึน 2.3%  เน่ืองมาจากการผอ่นคลาย

เร่ืองจ ากดัให้อยูใ่นท่ีพกัอาศยั เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ลดลง ประกอบกบัเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯท าใหก้ลุ่มกองทุนเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาดล่วงหนา้ Short-

covering) ขณะท่ีสมาคมน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียระหวา่งเดือนตุลาคม 2562 - 

เมษายน 2563 ลดลง 20% เหลือ 25.8 ลา้นตนั  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.21-11.01 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.97 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.16 เซนต ์ หรือ 11.82%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.52-11.24 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

11.20 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.13 เซนต ์หรือ 11.22%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

1  พฤษภาคม 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 มษายน  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 10.16 9.05 10.39* 9.73 +0.66 
กรกฎาคม 2563 11.01 9.21 10.97 9.81 +1.16 
ตุลาคม 2563 11.24 9.52 11.20 10.07 +1.13 
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มีนาคม 2564 11.92 10.29 11.88 10.76 +1.12 
พฤษภาคม  2564 11.87 10.40 11.82 10.79 +1.03 
กรกฎาคม  2564 11.79 10.51 11.74 10.82 +0.92 
ตุลาคม  2564 11.95 10.82 11.89 11.07 +0.82 
มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.39 11.49 12.38 11.67 +0.71 
พฤษภาคม  2565 12.31 11.54 12.31 11.66 +0.65 
กรกฎาคม  2565 12.28 11.59 12.28 11.65 +0.63 
ตุลาคม 2565 12.45 11.85 12.45 11.85 +0.60 
มีนาคม  2566 12.83 12.30 12.80 12.28 +0.52 

*ราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาซ้ือขายน ้าตาลเดือนพฤษภาคม 2563  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ส้ินสุดระยะเวลาการ 

ซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 44,449 ล็อต หรือประมาณ 

2,258,009 ตนั โดยมีบริษทัรับมอบน ้าตาลไดแ้ก่บริษทั  Louis Dreyfus 31,000 ล็อต (1,574,800 ตนั)   Alvean  

10,890 ล็อต (553,212 ตนั) และบริษทั  Glencore  2,559 ล็อต (129,997 ตนั)  ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั Cofco  

28,456 ล็อต ( 1,445,565 ตนั)  และบริษทั Wilmar  15,993 ล็อต (812,444 ตนั)  โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล 

 

ยุโรปตะวนัออก 
วนัท่ี 30 เมษายน 2563    กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2563 

เกษตรกรเบลารุสไดเ้พาะปลูกบ้ีทได ้84,800 แฮคแต หรือ 92.7% ของเป้าหมายการเพาะปลูก  ลดลงจาก 94,000 
แฮคแต  หรือ 98.9% ของเป้าหมายการเพาะปลูก  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และในปีน้ีคาดวา่พื้นท่ี
เพาะปลูกจะลดลงเหลือ 91,500 แฮคแต จาก 95,900 แฮคแต ในปีก่อน  และ 102,300 แฮคแต ในปี 2561 

วนัท่ี 29 เมษายน 2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2563 รัสเซีย
เพาะปลูกบ้ีทได ้651,400 แฮคแต ลดลงจาก 875,000 ลา้นแฮคแต  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน        คิดเป็น 
68.9% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายในปีการผลิตน้ีซ่ึงลดลงเหลือ 944,900 แฮคแต ในฃ่วงตน้เดือนเมษายน  และ
คิดเป็นนอ้ยกวา่ปีก่อน 17.5% ท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูก 1.145 ลา้นแฮคแต 
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วนัท่ี 27 เมษายน 2563  กระทรวงพฒันาเศรษฐกิจการคา้และการเกษตร ของยเูครนรายงานวา่  เพียง 

ณ วนัท่ี  24 เมษายน 2563   เกษตรกรยเูครนเพาะปลูกบ้ีทไดแ้ลว้ 188,800 แฮคแค  หรือค  ดเป็น 96% 
ของพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะเพาะปลูกได ้209,000 แฮคแต  ขณะท่ีในปี 2562 พื้นท่ีเพาะปลูกมีจ านวน 221,900 แฮคแต 
ลดลงจาก 276,200 แฮคแต ในปี 2561 

  

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 30 เมษายน 2563   มีรายงานวา่  ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  สตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรปมี

จ านวน 11.864 ลา้นตนั  ลดลงจาก 12.778 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 11.789 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  นบัเป็นเดือนแรกท่ีมีการเพิ่มข้ึนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561  หลงัจากท่ี 16 เดือนสตอ็คน ้าตาล

ไดต้ ่ากวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ทั้งน้ีสต็อคน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเสมอในระหวา่งส้ินเดือนกนัยายนถึงส้ินเดือน

มกราคม (อยูใ่นฤดูการผลิตใหม่) 

  
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 30 เมษายน 2563   CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 18 เมษายน  2563 ดงัน้ี 

 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 667,785 644,826 +3.56 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 42,607,725 48,114,492 -11.45 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,505,568 5,367,288 -16.06 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.58 11.16 -5.16 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.75 8.32 -18.94 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 63.80 74.62 -14.49 

 
วนัท่ี 29 เมษายน 2563  เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 

เพียง วนัท่ี  26  เมษายน  2563  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 6.946 6.661 +4.28 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ลา้นตนั) 0.813 0.782 +3.97 
โมลาส (ลา้นตนั) 0.309 0.290 +6.44 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.70 11.74 -0.30 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.45 4.36 +2.07 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 29 เมษายน  2563  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม)  ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน  2563  ดงัน้ี                                                                             

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 22.378 13.900       + 61.00  
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.948 0.340       + 178.89  
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.982 0.740     + 32.70  
ATR (กก/ตนัออ้ย) 112.08 109.34     + 2.51  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

39.69 23.49         + 68.97  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

60.31 76.51  -  21.17  
 
วนัท่ี 28 เมษายน 2563  บริษทัท่ีปรึกษา Job Economia คาดวา่ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 (เมษายน-

มีนาคม) ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลจะพุง่สูงข้ึนแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 41 ลา้นตนั จาก 29.6 ลา้น
ตนั ในปีก่อน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะท าใหบ้ราซิลเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลกอีกคร้ัง เหนือกวา่อินเดีย แต่
ยงัน าไปสู่การส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 29.8 ลา้นตนั จาก 19.44 ลา้นตนั ในปี 2562/2563  
 Job Economia   คาดวา่จะจดัสรรออ้ยจ านวน 48.4% น าไปผลิตน ้าตาล เพิ่มข้ึนจาก 35% ในปีก่อน   และ

จะเป็นเหตุใหผ้ลผลิตเอทานอลจะลดลงเหลือ 26.8 พนัลา้นลิตร จาก 34 พนัลา้นลิตร ในปี 2562/2563 

 วนัท่ี 28 เมษายน 2563 Canaplan บริษทัปรึกษาทอ้งถ่ินของบราซิล รายงาน ปริมาณออ้ยเขา้หีบ  
ผลผลิตน ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในฤดูการผลิตปี 2563/2564  โดยน าเสนอไว ้ 3 
สถานการณ์ ซ่ึงอตัราผลตอบแทนสูงสุดจะเกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์ "การเก็บเก่ียวล่าชา้"  และผลกระทบของ
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 การหีบออัยจะมีไปจนถึงปลายปี  โดยจะจดัสรรออ้ยประมาณ 44% ไปผลิต
น ้าตาล   และอีก 56% ไปผลิตเอทานอล  
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 การจ าลองตามเหตุการณ์ของ Canaplan ส าหรับภาคกลาง-ใตบ้ราซิลในปี 2563/2564 
รายการ สถานการณ์ท่ี 1 สถานการณ์ท่ี 2 สถานการณ์ท่ี  3 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 578.8 585.7 594.4 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต 75.1 76.0 77.1 
ATR  (กิโลกรัม/ตนัออ้ย) 79.81 80.5 81.0 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 33.46 33.76 33.94 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 26.29 26.53 26.67 
 

อน่ึงในปี 2562/2563 โรงงานภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีออ้ยเขา้หีบ 590.4 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้26.8 
ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้33.3 พนัลา้นลิตร  (โดยแยกเป็นเอทานอลจากขา้วโพด 1.62 พนัลา้นลิตร)  

 
เอเชีย 
  วนัท่ี 30 เมษายน 2563   กระทรวงอาหารของอินเดียไดจ้ดัสรรโควตาการขายน ้าตาลเดือนละ 1.7 

ลา้นตนั ในเดือนพฤษภาคม 2563 ใหก้บัแต่ละโรงงานน ้าตาลของอินเดียท่ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 545 แห่ง ตามประกาศ

ท่ีออกในวนัท่ี 29 เมษายน โดยมีน ้าตาลจ านวน 399,000 ตนั นอ้ยกวา่ในเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และยงันอ้ย

กวา่จ านวน 1.8 ลา้นตนั ในเดือนเมษายน โรงงานน ้าตาลพยายามท่ีจะขายโควตาท่ีจดัสรรไวใ้นเดือนเมษายนเม่ือ

ความตอ้งการบริโภคน ้าตาลลดลง อนัสืบเน่ืองมาจากการระบาดโรค COVID-19 ทั้งน้ีไดมี้การขยายระยะเวลา

ขายโควตาน ้าตาลเดือนเมษายนไปจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และจากรายงานล่าสุดของ NFCSF เพียง ณ 

วนัท่ี 28 เมษายน 2563 การผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 อยูท่ี่ประมาณ 26.5 ลา้นตนั ซ่ึงจนถึงขณะน้ี มี

การผลิต 25.705 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2563   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู
การผลิตปี 2562/2563  (กนัยายน-สิงหาคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  12 เมษายน 2563 ดงัน้ี   
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 19,198,640 20,261,190 -5.24 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,753,311 1,922,637 -8.81 
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โมลาส (ตนั) 849,091 890,541 -4.65 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.13 9.49 -3.76 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.42 4.40 0.62 
 
วนัท่ี 27 เมษายน 2563   กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้อยา่งเป็นทางการวา่ในเดือนมีนาคม 

2563 จีนน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 80,000 ตนั (tel quel) หรือ  47.9% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 
7 เดือนแรกของปี 2562/2563 ( ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.39 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.04 ลา้น
ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัข้ึนจากสัปดาห์ก่อน  และท าสถิติสูงสุดในรอบ 

1 สัปดาห์คร่ึง หลงัจากท่ีไดอ่้อนค่าลงในช่วงแรก โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 

2563  ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดท่ีระดบั 9.05 เซนต ์(วนัท่ี 28 เมษายน 2563)    เม่ือ JOB Economia รายงานวา่  ผลผลิต

น ้าตาลของบราซิลกลาง - ใตอ้าจจะเพิ่มข้ึน 40% เป็น 37.5 ลา้นตนั สูงเป็นประวติัการณ์ เน่ืองจากการลดลงของ

ราคาเช้ือเพลิงท าใหโ้รงงานผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาลแทน  แต่หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวั

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัแขง็ค่าข้ึน ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลได้

ปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเช่นกนัเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ท าใหก้ลุ่มกองทุนเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาดล่วงหนา้ 

(Short-covering) ขณะเดียวกนักบัท่ีสมาคมน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียระหวา่ง

เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 ลดลง 20% เหลือ 25.8 ลา้นตนั ไดเ้ป็นปัจจยัหนุนอีกประการ ท่ีช่วยท าให้

ราคาน ้าตาลปรับตวัสูฃข้ึน 

 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 82,326 ล็อต หรือประมาณ 4.18 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short) จ  านวน 65,138 ล็อต หรือประมาณ 3.31 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (21 เมษายน 2563)  และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.47 ลา้น

ตนั (17 กนัยายน 2562) 
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 หลายฝ่ายยงัคงมองตวัเลขส่งมอบน ้าตาล 2.25 ลา้นตนั ของสัญญาเดือนพฤษภาคม 2563 ท่ีส้ินสุด

การท าราคาไปเม่ือวนัท่ี 30 เมษายนท่ีผา่นมา วา่เป็นส่ิงท่ีช่วยตลาดในบางมุม แต่ก็บางฝ่ายก็ไม่เช่ือแบบนั้น จึง

ส าคญัวา่คนส่วนมากจะใหค้วามส าคญักบัมุมมองไหนซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดการเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลใน

สัปดาห์น้ี แต่โดยในระยะสั้นปัจจยัเร่ืองความตอ้งการน ้าตาลทรายขาวยงัถือวา่ดูดี ในทางกลบักนัผลผลิตน ้าตาล

จากภาคกลาง-ใตบ้ราซิลคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 30-35 ลา้นตนัหรือมากกวา่ และผลผลิตน ้าตาลจากอินเดียท่ีน่าจะ

กลบัมามากกวา่ 30 ลา้นตนั ยงัคงเป็นปัจจยัลบต่อตลาดในระยะยาว 

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 พฤษภาคม 2563 

  
  

 

   
 


