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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  30  กนัยายน  -  4  ตุลาคม 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (30 กนัยายน – 4 ตุลาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 

ท่ี 40  ของปี 2562  ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เดือนมีนาคมปรับตวัข้ึนสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนคร่ึง  จากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-

covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากท่ี JPMorgan ปรับเพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล

โลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563  อยูท่ี่ 6.4  ลา้นตนั  ซ่ึงมากกวา่ 1 เท่า ท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือนมิถุนายนท่ี 

3.0 ลา้นตนั และ JPMorgan ยงักล่าวอีกวา่น ้าตาล "ก าลงัเขา้สู่ในช่วง deficit ระยะยาว" และ deficit ในปี 

2563/2564 อยา่งนอ้ยจะอยูท่ี่ 7.0 ลา้นตนั    ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญ Green Pool Commodity ไดป้รับเพิ่มการ

คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563 เป็น 5.3 ลา้นตนั จาก 3.8 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์

เม่ือเดือนสิงหาคม  ปัจจยับวกส าหรับราคาน ้าตาลอีกประการคือการส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายสัญญา

เดือนตุลาคม ซ่ึงส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 174,701 ตนั นบัวา่เป็นการส่งมอบท่ีนอ้ยท่ีสุดของสัญญาเดือน

ตุลาคมในรอบ 8 ปี ซ่ึงเป็นสัญญาณบ่งบอกวา่ผูข้ายสามารถขายน ้าตาลในช่องทางปกติได ้  โดยไม่ตอ้งมาส่ง

มอบในตลาดโลก  และสภาวะความแหง้แลง้ในประเทศไทยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่อนัดบั 4 ของโลก 

เป็นปัจจยับวกอีกประการต่อราคาน ้าตาล หลงัจาก Maxar ไดร้ายงานเม่ือวนัองัคารวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย 2 ใน 

3 ของประเทศไทยในเดือนท่ีผา่นมาปริมาณน ้าฝนเฉล่ียอยูท่ี่ 40% ซ่ึงท าใหก้ารเจริญเติบโตของออ้ยมีลกัษณะ

แคระแกรน ปัจจยับวกอีกประการคือเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ  ท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลของบราซิลมีโอกาสลดลง   

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.57-12.93 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.76 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.14 เซนต ์ หรือ 1.11%   และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.65-13.03 เซนต ์  และปิด

ตลาดท่ี 12.89 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.18 เซนต ์ หรือ 1.42%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
4 ตุลาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
27 กนัยายน  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.02 11.51 11.92* 11.53 +0.39 
มีนาคม 2563 12.93 12.57 12.76 12.62 +0.14 
พฤษภาคม  2563 13.03 12.65 12.89 12.71 +0.18 
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กรกฎาคม 2563 13.11 12.79 13.01 12.82 +0.19 
ตุลาคม 2563 13.30 13.00 13.23 13.02 +0.21 
มีนาคม 2564 13.81 13.49 13.79 13.52 +0.27 
พฤษภาคม  2564 13.84 13.50 13.81 13.50 +0.31 
กรกฎาคม  2564 13.84 13.45 

.45 

13.80 13.45 +0.35 
ตุลาคม  2564 13.92 13.48 13.87 13.49 +0.38 
มีนาคม  2565 14.18 13.84 14.22 13.83 +0.39 
พฤษภาคม  2565 14.10 13.76 14.14 13.77 +0.37 
กรกฎาคม  2565   14.14 13.78 +0.36 

* เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนตุลาคม 2562 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนเดือนตุลาคม 

2562 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด

เป็นจ านวน 3,439 ล็อต หรือ 174,701 เมตริกตนั  เป็นการส่งมอบท่ีนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2554 โดยมีบริษทั  E 

D & F Man (1,741 ล็อต)  บริษทั  Sucden (1,333 ล็อต)  และ บริษทั Enerfo (365 ล็อต)  เป็นผูส่้งมอบ และมี

บริษทั Wilmar เป็นผูรั้บมอบแต่เพียงบริษทัเดียว  โดยเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา (1,420 ล็อต)           นิคา

รากวั (632 ล็อต)  คอสตาริกา (488 ล็อต)  เมก็ซิโก  (314 ล็อต)  บราซิล (200 ล็อต) ฮอนดูรัส (177 ล็อต)  อาร์

เจนติน่า (128 ล็อต)  และ เอลซลัวาดอร์ (80 ล็อต)  

 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  Ukrtsukor  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี  3 ตุลาคม 2562 ยเูครนมีบ้ีทท่ีผา่นเขา้

สู่กระบวนการผลิต 1,960,000 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้269,300 ตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.74% มีโรงงาน

น ้าตาลจ านวน 27 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบัในวนัท่ี  4 ตุลาคม 2561  ท่ีมีบ้ีทผา่นเขา้สู่กระบวนการ

ผลิตจ านวน 2.6 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้317,100 ตนั  อตัรการหีบสกดัอยูท่ี่ 12.2% 

ในขณะเดียวกนัฝ่ายนโยบายกระทรวงเกษตรรายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 เกษตรกรเก็บ

เก่ียวบ้ีทได ้2.4 ลา้นตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 53,000 แฮคแต หรือ 24% ของพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 
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อยูท่ี่ 44.6 ตนั/แฮคแต เทียบกบั ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม ปีก่อน ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 82,000      แฮค

แต  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.8 ตนั/แฮคแต 

 และ Ukrtsukor  รายงานวา่แนวโนม้การส่งออกน ้าตาลของยเูครนในปี 2562/2563 (กนัยายน-สิงหาคม)   

จะลดลงเหลือ 300,000 ตนั ขณะท่ีในปี 2561/2562 ยเูครนส่งออกน ้าตาลดลงเหลือ 409,800 ตนั หรือ 27% จาก 

564,000 ตนั ในปีก่อน มูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ 144.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิสถาน 96,000 

ตนั ลดลงจาก 210,000 ตนั ในปีก่อน  อาเซอร์ไบจาน  74,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 43,000 ตนั ในปีก่อน และทาจิกิ

สถาน 36,000 ตนัเพิ่มข้ึนจาก 16,000 ตนั ในปีก่อน 

 ส่วนแบ่งของการส่งมอบไปยงัอุซเบกิสถานในการส่งออกทั้งหมดลดลง 37% จากปี 2560/2561 และ  

24% ในปี 2561/25692  เกิดจากการเปล่ียนแปลงในนโยบายภาษีของคร้ังแรก และปัญหาการขนส่ง โดยมีการ

แยก    ส่งมอบเพิ่มข้ึนไปยงัอิสราเอล และลิเบีย  

วนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง  ณ วนัท่ี  4 

ตุลาคม  2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  39,600 แฮคแต หรือ 42.2%  ของพื้นท่ี

เพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีท

ไดแ้ลว้ 1,826,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,689,500 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.15 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 43.31 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.50%  เพิ่มข้ึนจาก 16.40%  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ี

ทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 

  วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 456,100 แฮคแต หรือ 39.8%  ของ

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ลดลงจาก 490,100 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 19.9 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 17.0 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.73 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 34.69 

ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  240 ตนั 

(tel quel)  ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี  30  กนัยายน 2562  ลดลงจาก 57,562 ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวม

ปริมาณน าเขา้ทั้งหมดในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 1,100,721 ตนั เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก  



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

556,680 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์(303,279 ตนั) มอริเชียส (213,089 ตนั) 

และเบลีซ (181,884 ตนั) 

  EU ส่งออกน ้าตาลในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 86,000 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 92,000 ตนั       

ในเดือนกรกฎาคม  แต่ต ่ากวา่ 245,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 11 เดือนแรก             ของ

ปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน)  EU  ส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.536 ลา้นตนั  ลดลงจาก 3.186 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอิสราเอล 20% อียปิต ์16% นอร์เวย ์5% สวติเซอร์แลนด ์ กานา จอร์เจีย 

อลับาเนีย  (ประเทศละ 4%) ราคาส่งออก (FOB) เฉล่ียเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 328 ยโูร/ตนั เทียบกบั 326 ยโูร/ตนั 

ในเดือนมิถุนายน และ 331 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    

 EU น าเขา้น ้าตาลในเดือนสิงหาคมมีจ านวน 206,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 123,000 ตนั ในเดือนกรกฎาคม และ 

90,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของก่อน  รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562/2562  EU น าเขา้น ้าตาลจ านวน 

1.740 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.232 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  น ้าตาลท่ีน าเขา้ส่วนใหญ่      มาจาก

ประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี  EPA / EBA  (50% ของการน าเขา้) ตามดว้ยสมาชิกของอเมริกากลาง 

โคลมัเบีย และเปรู FTA (13%) และอฟักาใต ้(12%) 

 สตอ็คน ้าตาลของ  EU  ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2562  มีจ านวน 4.537 ลา้นตนั   ลดลงจาก 6.148 ลา้นตนั 

ในเดือนก่อน  และต ่ากวา่ 5.732 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 10 ติดต่อกนัท่ีต ่ากวา่   

ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  สตอ็คน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเสมอในระหวา่งส้ินเดือนกนัยายนและส้ินเดือนมกราคม  

(เม่ือมีกระบวนการผลิตบ้ีทใหม่)  

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนกนัยายน 2562 บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 1,733,448 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2,546,882  ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มข้ึน

จาก 1,677,794 ตนั ในเดือนสิงหาคม  การส่งออกน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 1,554,307 ตนั จาก 2,248,353 ตนั 

ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน และเทียบกบั 1,508,535 ตนั ในเดือนสิงหาคม  ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลทรายขาวมี

จ านวน 164,809 ตนั ลดลงจาก 274,646 ตนั ในปีก่อน และ 155,7196 ตนั ในเดือนสิงหาคม   รวมในช่วง  6 

เดือนแรกของปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 9.654 ลา้นตนั ลดลงจาก 11.276 ลา้นตนั 

ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  และรวมในปี 2561/2562 บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 20.179 ลา้นตนั  ลดลงจาก 

28.295 ลา้นตนั ในปีก่อน 
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วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน โดยราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคมปรับตวัข้ึนสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนคร่ึง  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจาก

ตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึน    และจาก

การคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563  ของหลาย ๆ แหล่งข่าว เช่น JPMorgan  

คาดการณ์ไวท่ี้  6.4 ลา้นตนั จาก 3.0 ลา้นตนั , Green Pool Commodity คาดการณ์ไวท่ี้  5.3 ลา้นตนั จาก 3.8 ลา้น

ตนั  และปัจจยับวกส าหรับราคาน ้าตาลอีกประการคือการส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายสัญญาเดือนตุลาคม ซ่ึง

ส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 174,701 ตนั นบัวา่เป็นการส่งมอบท่ีนอ้ยท่ีสุดของสัญญาเดือนตุลาคมในรอบ 8 ปี 

ซ่ึงเป็นสัญญาณบ่งบอกวา่ผูข้ายสามารถขายน ้าตาลในช่องทางปกติได ้  โดยไม่ตอ้งมาส่งมอบในตลาดโลก  และ

สภาวะความแหง้แลง้ในประเทศไทยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่อนัดบั 4 ของโลก เป็นปัจจยับวกอีกประการ

ต่อราคาน ้าตาล หลงัจาก Maxar ไดร้ายงานเม่ือวนัองัคารวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย 2 ใน 3 ของประเทศไทยในเดือน    

ท่ีผา่นมาปริมาณน ้าฝนเฉล่ียอยูท่ี่ 40% ซ่ึงท าใหก้ารเจริญเติบโตของออ้ยมีลกัษณะ แคระแกรน   และเงินเรียล

ของบราซิลแขง็ค่าข้ึนสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลของบราซิล

ลดลง   

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  จ  านวน 147,199  ล็อต หรือประมาณ 7.478 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short)  205,626  ล็อต หรือประมาณ 10.446 ลา้นตนัในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (24  กนัยายน 2562)   

และเทียบกบั 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.471 ลา้นตนั ซ่ึงมากสุดเป็นประวติัการณ์ (17 กนัยายน 2562) 

 ปัจจยัพื้นฐานยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง  แต่ในช่วงท่ีผา่นมาตลาดน ้าตาลปรับข้ึนมาจากการท่ี

กองทุนลดปริมาณตัว๋ขายจาก 225,812 ล็อต เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2562  มาเหลืออยูท่ี่ 147,199 ล็อต ซ่ึงเป็น

ปัจจยัหลกัท่ีท าใหร้าคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา  ยงัคาดกวา่กองทุนจะยงัเป็นปัจจยัหลกัใน

การปรับตวัของราคาในช่วงใกล ้ๆ น้ีต่อไป 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

7  ตุลาคม  2562    
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