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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่ 30 มีนาคม  - 3 เมษายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (30 มีนาคม  - 3 เมษายน 2563)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

14 ของปี 2563 ราคาน ้าตาลไดป้รับลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนค่อนขา้งมาก โดยราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 ปีคร่ึง (31 มีนาคม 2563) เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนตวัลง ถึงระดบัต ่าสุดใน

รอบ 18 ปี (30 มีนาคม 2563) ท่ี 20.09 เหรียญสหรัฐฯ ท าใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไป

ผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 5.3225 

เรียล/เหรียญสหรัฐฯ (3 เมษายน 2563) ซ่ึงการปรับตวัลดลงของค่าเงินเรียลกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกน ้าตาล

โดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  ขณะท่ีบริษทัผูค้า้น ้าตาล Alvean รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) อาจเขา้ใกลร้ะดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 36.06 ลา้นตนั ท่ีประกาศ

ในปี 2560/2561 เน่ืองจากราคาเอทานอลท่ีตกต ่าท าให้โรงงานผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาล

ยงัคงไดรั้บปัจจยัหนุนอยูบ่า้งจากราคาน ้ามนัดิบท่ีไดเ้พิ่มข้ึน หลงัจากประธานาธิบดีทรัมป์คาดวา่ 

ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะลดการผลิตน ้ามนัลง โดยผูแ้ทนกลุ่มโอเปกกล่าววา่การลดการผลิตน ้ามนัดิบทัว่

โลกลง 10 ลา้นบาร์เรลต่อวนันั้นเป็นเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได ้ การพุง่ข้ึนของราคาน ้ามนัดิบ ท าใหเ้กิดการ

เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาดล่วงหนา้ (Short-covering)  และเป็นปัจจยัหนุนราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.02-11.18 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.31 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.79 เซนต ์หรือ 7.12%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.05-11.13 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 

10.33 เซนต ์ลดลง 0.72 เซนต ์หรือ 6.52%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
3  เมษายน 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
27 มีนาคม  2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม  2563 11.18 10.02 10.31 11.10 -0.79 
กรกฎาคม 2563 11.13 10.05 10.33 11.05 -0.72 
ตุลาคม 2563 11.31 10.32 10.53 11.23 -0.70 
มีนาคม 2564 11.83 10.94 11.09 11.73 -0.64 
พฤษภาคม  2564 11.69 10.90 11.00 11.58 -0.58 
กรกฎาคม  2564 11.57 10.86 10.94 11.46 -0.52 
ตุลาคม  2564 11.73 11.04 11.12 11.64 -0.52 
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มีนาคม 

มีนาคม  

2565 12.12 11.51 11.61 12.06 -0.45 
พฤษภาคม  2565 12.04 11.62 11.63 12.01 -0.38 
กรกฎาคม  2565 11.99 11.64 11.67 12.03 -0.36 
ตุลาคม 2565 12.23 11.90 11.93 12.29 -0.36 
มีนาคม  2566 12.69 12.45 12.39 - - 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

  ทาง CNN รายงานวา่ประธานาธิบดี โดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไดอ้อกมาผา่นทางทวติเตอร์วา่ “จะ

มีการลดก าลงัผลิตน ้ามนัของซาอุดิอาระเบียและรัสเซียลงวนัละ 10-15 ลา้นบาร์เรล” ท าใหร้าคาน ้ามนัดิบ

ปรับตวัข้ึนกวา่ 35% และมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวภายใน OPEC อีกวา่การลดก าลงัการผลิตจะตอ้งเป็นการ

ร่วมมือกนัจากหลายประเทศไม่ใช่แค่ซาอุฯ และรัสเซียเท่านั้น  ทั้งน้ีในขอ้ความของประธานาธิบดีทรัมป์

ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดเร่ืองวนัเวลาในท่ีประชุมและรายละเอียดอ่ืน ท าใหน้กัวิเคราะห์มีความเห็นวา่ความน่าจะ

เป็นในการลดก าลงัการผลิตต่อวนัลง 10-15 ลา้นบาร์เรล ยงัมีรายละเอียดอีกมากท่ีตอ้งติดตาม และปัญหาหลกั

ในตอนน้ีไม่ใช่เฉพาะเร่ืองก าลงัการผลิตเท่านั้น แต่ยงัเป็นเร่ืองการใชน้ ้ามนัท่ีลดลงอยา่งมากจากการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัว่โลก 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี  3  เมษายน  2563  มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ประมาณ 

8,443 ตนั  ลดลงจาก 17,312 ตนั ในเดือนมกราคม  และจาก 34,167 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562/2563 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 49,900 ตนั ลดลงจาก 

273,600 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของยเูครนรายงานวา่  ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีท      

ในปี 2562 ได ้10,204,530 ตนั  ลดลง 26.9% จาก 13,967,700 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตหวับีทเฉล่ียลดลง 9.3% สู่

ระดบัต ่าสุดใน 4 ปี ท่ี 46.11 ตนั/แฮคแต จาก 50.85 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  พื้นท่ีเพาะปลูกลดลงเหลือ 221,900 

แฮคแต จาก 276,200 แฮคแต  ขณะท่ีพื้นท่ีเก็บเก่ียวลดลงเหลือ 221,900 แฮคแต จากแ 274,700 แฮคแต  
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 31  มีนาคม 2563  มีรายงานวา่สหภาพยุโรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

จ านวน 50,000 ตนั ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม ่ 63,000 ตนั ในเดือนมกราคม 2563 (จาก 27,000 ตนั ท่ี

รายงานเม่ือเดือนก่อน) และต ่ากวา่ 139,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2562/2563 (ตุลาคม – กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้ าตาลจ านวน 420,000 ตนั ลดลงจาก 895,000 ตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกไปยงั  อิสราเอล 23% อียปิต ์10% นอร์เวย ์18 และแอลเบเนีย 8%   

 รวมในปี 2561/2562 สหภาพยโุรปส่งออก 1.610 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.353 ลา้นตนั ในปีก่อน  ราคา

ส่งออกในเดือนมกราคม  เฉล่ียอยูท่ี่ 400 ยโูร/ตนั (FOB) เพิ่มข้ึนจาก 376 ยโูร ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึนจาก 

336 ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   

 ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์อยูท่ี่ 183,000 ตนั  ลดลงจาก 224,000 ตนั ในเดือนก่อน  

และสูงกวา่ 165,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562/2563 สหภาพ

ยโุรปน าเขา้จ านวน 924,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 625,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    ส าหรับในปี 

2561/2562 สหภาพยโุรปน าเขา้จ  านวน 1.915 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.308 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้น้ี  

 และ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2563  สตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรปมีจ านวน 12.778 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

12.070 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  แต่ลดลงจาก 12.942 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 16 

ติดต่อกนัท่ีสต็อคน ้าตาลต ่ากวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีสตอ็คน ้าตาลเพิ่มข้ึนเสมอในระหวา่งส้ิน

เดือนกนัยายนถึงส้ินเดือนมกราคม (อยูใ่นฤดูการผลิตใหม่) 

  
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 3 เมษายน 2563 CONADESSUCA ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2562/2563   เพียง ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 520,288 509,753 +2.07 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 34,530,779 39,293,349 -12.12 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,579,273 4,295,674 -16.68 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.37 10.93 -5.19 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.88 8.43 -18.36 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 66.37 77.08 -13.90 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 
 
 วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 เอลซลัวาดอร์ รายงานผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 
เพียง วนัท่ี  1 มีนาคม   2563  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 5,909,420 5,743,362 +2.89 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) (ตนั) 688,026 665,777 +3.34 
โมลาส (ตนั) 249,106 241,190 +3.28 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.64 11.59 +0.44 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.22 4.20 +0.38 

 

 วนัท่ี 30 มีนาคม 2563  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพียง ณ วนัท่ี  
22 มีนาคม 2563  ดงัน้ี 

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

   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,180,968 2,265,623 -3.74 
   ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.64 12.24 -4.92 
   ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 112.31 114.31 -1.75 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  3  เมษายน  2563 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนมีนาคม 2563 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1,463,230 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1,325,552 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์  และ

เพิ่มข้ึนจาก 1,018,446 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,240,373 ตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 1,119,732 ตนั  ในเดือนกุมภาพนัธ์ และเพิ่มข้ึนจาก 841,283 ตนั ในช่วงเวลาเดียนวกนัของปีก่อน 

และส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 222,857  ตนั เพิ่มข้ึนจาก 205,820 ตนั ในเดือนมกราคม และเทียบกบั 

177,163 ตนั ในเดือนมีนาคมปีก่อน รวมในปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 

19.370  ลดลงจาก 20.179  ลา้นตนั ในปี 2561/2562  และต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2550/2551 
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อฟัริกา 

  วนัท่ี 3 เมษายน 2563 ส านกังาน Reuter รายงานวา่ อียปิตจ์ะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายดิบของ

บราซิลจ านวน 100,000 ตนั  ภายในวนัท่ี 11 เมษายน 2563  โดยมีค่าใชจ่้าย การประกนัภยั และการขนส่ง

สินคา้ (cif) ผูป้ระมูลเป็นผูรั้บผดิชอบ  โดยแบ่งเป็น 2 งวดส่งมอบ งวดแรกระหวา่งวนัท่ี 16-31 พฤษภาคม 

2563 และงวดท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 16-30 มิถุนายน 2563 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี  3 เมษายน  2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของ
เดือนมีนาคมอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 1.692 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.089 ลา้นตนั ในช่วง
คร่ึงแรกของเดือนมีนาคม  และต ่ากวา่ 2.317 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดือนกนัของปีก่อน  รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ
ผลิต 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 23.274 ลา้นตนั  ลดลงจาก  29.682 
ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี  186 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  ลดลง 135 โรงงานจากเม่ือ 2 
สัปดาห์ท่ีผา่นมา และลดลง 240 โรงงาน จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมจ านวนโรงงานท่ีด าเนินการ
ผลิตน ้าตาลในปีน้ี ลดลงเหลือ 457 โรงงาน จาก 527 โรงงานในปีก่อน   ขณะท่ีในรัฐ Uttar Pradesh  มีโรงงาน
เพียง 6 โรงงาน จาก119 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต  และผลิตน ้าตาลได ้9.720 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 9.567 
ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ISMA  คาดวา่ผลผลิตในปีน้ีจะอยูท่ี่  11.8 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจาก
ปีก่อน  

รัฐ Maharashtra มีโรงงานน ้ าตาลเพียง 28 โรงงาน จาก 146 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่  เน่ืองจากขาด

ออ้ย และผลิตน ้าตาลได ้5.870 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.516 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง

เวลาเดียวกนัของปี 2561/2562 มี 33 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการ จากทั้งหมด 195 โรงงงาน  

 รัฐ Karnataka ณ กลางเดือนมีนาคม มี 3 โรงงาน จาก 63 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการผลิต และผลิต

น ้าตาลได ้3.350 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.318 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีมี  2 โรงงาน จาก 67 โรงงานท่ีด าเนินการ

ผลิต  คาดวา่ผลผลิตขั้นสุดทา้ยจะสูงถึง 3.4 ลา้นตนั  

 รัฐ  Gujarat มี 7 โรงงานจาก 15 โรงงานท่ียงัด าเนินการอยู ่และผลิตน ้าตาลได ้850,000 ตนั ลดลงจาก 

1.064 ลา้นตนั ในปีก่อน  

รัฐ Tamil Nadu ยงัมีโรงงานน ้าตาล 4 โรงงาน จาก 24 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการ และจนถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม ผลิตน ้าตาลได ้ 450,000 ตนั เทียบกบั 633,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงานน ้าตาล 32 โรงงาน ในปีก่อน  
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รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มี 18 โรงงานท่ีเร่ิมท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้ 410,000 

ตนั ลดลงจาก 725,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 7 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

  ส่วนในรัฐ Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh & Chhattisgarh, Rajasthan 
และรัฐ  Odisha ผลิตน ้าตาลได ้2.624 ลา้นตนั  

F.O. Licht ยงัคงประมาณการณ์วา่ในฤดูการผลิตน้ีอินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้26.0 ลา้นตนั 

ISMA รายงานวา่การแพร่กระจายของ COVID-19 และการ Lockdown ทัว่ประเทศนั้น ในขั้นตน้ไดมี้

ผลใหก้ารเคล่ือนไหวของน ้าตาลบางส่วนหยดุชะงกัลง เน่ืองจากขาดความพร้อมของรถบรรทุก แต่ดว้ยการยืน่

มือเขา้มาแกไ้ขปัญหาจากทางรัฐบาลในช่วง 4-5 วนัท่ีผา่นมา ท าให ้ISMA มัน่ใจวา่จะมีน ้าตาลเพียงพอส าหรับ

โรงงานน ้าตาล และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  Rabobank คาดวา่ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) จะมีผลผลิตน ้าตาล

โลกส่วนขาด (Deficit) จ  านวน  6.7 ลา้นตนั  เน่ืองจากผลผลิตของไทยและอินเดียลดลง  จะถูกชดเชยดว้ย

แนวโนม้ผลผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนของบราซิล และคาดวา่ในช่วงตน้ปี  2563/2564    จะมีผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ

ส่วนเกิน 0.6 ลา้นตนั   และคาดวา่ผลผลิตของบราซิล อินเดีย และสหภาพยโุรปใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียหา้ปี  โรค 

coronavirus ไม่ไดมี้ผลกระทบท่ีส าคญัต่อการบริโภคน ้าตาลโลกในปี 2562/2563   แค่เฉพาะสัดส่วนเพียง

เล็กนอ้ยท่ีหายไปจากประเทศท่ีเกิดการระบาดหนกั  

 วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ส านกัข่าว Bloomberg รายงานวา่ รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนท่ีจะออก

ใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลเพิ่มอีกจ านวน 550,000 ตนั เพื่อเพิ่มอุปทานภายในประเทศก่อนจะถึงฤดูท่ีมีความ

ตอ้งการสูงสุด โดยขอ้เสนอยงัตอ้งการรอการอนุมติัจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ีน ้าตาลทรายดิบจ านวน 

216,000 ตนั จากโควตาคร้ังท่ีแลว้จะถูกน าเขา้มาในประเทศภายในส้ินเดือนน้ี โดยโควตาใหม่น้ีจะใหมี้การ

น าเขา้มีก าหนดท่ีจะมาถึงก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ฤดูการผลิตน้ีในช่วงปลายเดือนมิถุนายน  และทางรัฐบาลไดข้อให้

โรงงานน ้าตาลท่ีผลิตน ้าตาลรีไฟน์ ผลิตเป็นน ้าตาลทรายขาว 250,000 ตนัเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

 
วจิารณ์และความเห็น 
         ราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดป้รับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 1 ปีคร่ึง  เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนตวัลง ถึงระดบั

ต ่าสุดในรอบ  18 ปี  ท าให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่ผลิตเอทานอล     

และค่า 
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เงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดใหม่ท่ี 5.3225 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ ( 3 เมษายน 2563) ซ่ึงการ

ปรับตวัลดลงของค่าเงินเรียลกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกน ้าตาลโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล ขณะท่ีบริษทัผูค้า้

น ้าตาล Alvean รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) อาจเขา้

ใกลร้ะดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 36.06 ลา้นตนั ท่ีประกาศในปี 2560/61 เน่ืองจากราคาเอทานอลท่ีตกต ่าท า

ใหโ้รงงานผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัเอทานอล  

 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 4,795  ล็อต หรือประมาณ 0.24 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) จ  านวน 2,168  ล็อต หรือประมาณ 0.11 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (24 มีนาคม 2563)  

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

ลา้นตนั 

 ทางดา้นตลาดน ้ามนัมีข่าวท่ีเป็นปัจจยับวกคือการประชุมกนัของกลุ่ม OPEC+ ซ่ึงคาดวา่จะมีการ

เจรจากนัในเร่ืองลดก าลงัการผลิตนน ้ามนัต่อวนัลง ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดิบตลาดโลกไดป้รับตวัข้ึน แต่ราคา

น ้ามนัยงัคงตอ้งรอความชดัเจนจากข่าวน้ีอีกคร้ังเพราะ ราคาน ้ามนัดิบตลาดโลกไม่ไดส้ะทอ้นราคาเอทานอล

โดยตรงแต่เป็นราคาน ้ามนัภายในประเทศของบราซิล ทั้งน้ีปัจจยัเร่ืองไวรัสยงัคงอยู ่ท  าใหค้าดวา่ถา้การประชุม 

OPEC+ เจรจากนัส าเร็จ น่าจะหนุนราคาน ้าตาลบางแต่คงยงัไดรั้บปัจจยัลบจากเร่ืองของไวรัสอยูบ่า้ง 

 

 

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

 
 

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7 เมษายน 2563 

  
 


