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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่30 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (30 ธนัวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 1 ของปี 2563  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกไดรั้บแรง

กดดนัในการช าระตัว๋ซ้ือ และราคายงัไดรั้บแรงกดดนัจากท่ี IKAR ของรัสเซีย รายงานผลผลิตน ้าตาลของปี 

2562/2563 (สิงหาคม-กรกฎาคม) ซ่ึงสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 7.4 ลา้นตนั และรัสเซียส่งออกน ้าตาลเพิ่ม

สูงสุดเป็นประวติการณ์ 1.0 ลา้นตนั  เน่ืองจากปริมาณออ้ยเขา้หีบของอินเดียเพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของ

เดือนธนัวาคม ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในช่วงเดือน

ตุลาคม – ธนัวาคมลดลง 30% มาอยูท่ี่ 7.8 ลา้นตนั จากเดือน ท่ีแลว้ในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายนท่ีลดลง 54% มา

อยูท่ี่ 1.89 ลา้นตนั   และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน หลงัจากราคาน ้ามนัดิบพุง่ไปท่ีระดบั

สูงสุดในรอบ 8 เดือนเน่ืองจากความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง หลงัจากท่ีสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศท่ี

สนามบินกรุงแบกแดดสังหารนายพลของอิหร่าน ส่งผลใหน้ายพล Ayatollah Ali Khamenei ผูน้ าทางทหาร

สูงสุดของอิหร่านออกมากล่าววา่จะมีการโตต้อบขั้นรุนแรง  ท าใหร้าคาน ้ามนัดิบเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่

การผลิตน ้าตาล และอีกปัจจยัส าหรับน ้าตาลคือความแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิลซ่ึงลดลง 0.68% สู่ระดบัต ่าสุด

ในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ท าใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลในบราซิลส่งออกน ้าตาลลดลง   

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.10-

13.58 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.31 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต ์หรือ 1.70%  และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.20-13.68 เซนต ์ 

และปิดตลาดท่ี 13.39 เซนต ์ลดลง 0.24 เซนต ์หรือ 1.76%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
3 มกราคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
27 ธนัวาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 13.58 13.10 13.31 13.54 -0.23 
พฤษภาคม  2563 13.68 13.20 

.20 

13.39 13.63 -0.24 
กรกฎาคม 2563 13.78 13.32 13.49 13.74 -0.25 
ตุลาคม 2563 13.98 13.55 13.72 13.94 -0.22 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

มีนาคม 2564 14.45 14.07 14.23 14.39 -0.16 
พฤษภาคม  2564 14.31 13.98 14.13 14.24 -0.11 
กรกฎาคม  2564 14.20 13.91 14.04 14.13 -0.09 
ตุลาคม  2564 14.20 13.91 14.07 14.13 -0.06 
มีนาคม  2565 14.57 14.28 14.45 14.49 -0.04 
พฤษภาคม  2565 14.45 14.32 14.37 14.40 -0.03 
กรกฎาคม  2565 14.39 14.30 14.29 14.31 -0.02 
ตุลาคม 2565 14.49 14.49 14.36 14.37 -0.01 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 2 มกราคม 2563 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย  (Soyuzrossakhar)   รายงานวา่   ณ วนัท่ี 16 

ธนัวาคม 2562 รัสเซียผลิตน ้าตาลทราขาวจากบ้ีทได ้ 6,288,000 ตนั เพิ่มข้ึน 16.0% จาก 5,421,300 ตนั  ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตมีประมาณ 41,309,200 ตนั  เพิ่มข้ึน 15.4% 

จาก 35,813,200 ตนั ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดั เพิ่มข้ึนเป็น 15.22% จาก 15.14% ในปีก่อน  จ านวนโรงงาน

ท่ีเปิดด าเนินการอยูท่ี่ 61 แห่ง นอ้ยกวา่ 1 โรงงานจากสัปดาห์ก่อน  และเทียบกบั 74 โรงงาน ในฤดูการก่อน 

 วนัท่ี 2 มกราคม 2563 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติยูเครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาล
ของยเูครน  เพียง ณ ว ันท่ี 26 ธนัวาคม 2562  อยูท่ี่ระดบั 1.39 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 9.19 ลา้นตนั  ทั้งน้ี 
Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่จากขอ้มูลเก่าแสดงใหเ้ห็นวา่ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคมปีท่ีแลว้ มี
ผลผลิตน ้าตาลจ านวน 1.67 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 12.26 ลา้นตนั  ซ่ึงหมายความวา่อตัราการหีบสกดัข้ึนอยา่ง
รวดเร็วท่ี 15.10% จาก 13.60% ในปีท่ีแลว้  และเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2561/2562 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้1.82 
ลา้นตนั ลดเลงจาปีก่อน 15%  อตัราการหีบสกดัเฉล่ียอยูท่ี่ 13.54% 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 2 มกราคม 2563 Sader ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2562/2563   
เพียง ณ วนัท่ี  28 ธนัวาคม2562 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 79,364 113,547 -30.10 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,428,951 9,105,759 -29.40 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 582,809 851,714 -31.57 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.07 9.35 -3.08 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.34 7.50 -2.13 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.01 80.19 1.02 

 
อเมริกาใต้ 
  วนัท่ี 3  มกราคม 2563 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนธนัวาคม 2562 บราซิล

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 1,489,283 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1,969,790 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน และ

ลดลงจาก 1,602,361 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 1,286,861 ตนั 

จาก 1,696,786 ตนั  ในเดือนพฤศจิกายน และ 1,428,665 ตนั ในเดือนธันวาคมปีก่อน  และส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวลดลงเหลือ 186,228 ตนั จาก 251,163 ตนั ในเดือนก่อน  แต่เพิ่มสูงข้ึนจาก 159,801 ตนั ในเดือน

ธนัวาคม 2561   

  รวมในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 14.953 ลา้นตนั ลดลง

จาก 16.778 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  การส่งออกน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 คาดวา่จะลดลง

ต ่าสุดในรอบ 12 ปี หลงัจากในปี 2561/2562 ลดลงสู่ระดบั 20.179 ลา้นตนั  จาก 28.295 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 
เอเชีย 

  วนัท่ี 3  มกราคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในคร่ึงเดือนหลงัของ

เดือนธนัวาคม 2562  โรงงานน ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.214  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 

4.118 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเทียบกบั 2.696 ลา้นตนั ในคร่ึงเดือนแรกของเดือนธนัวาคม 

2562   รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 7.795 ลา้นตนั  ลดลงจาก 

11.172 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงาน 437 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 406   

โรงงาน ใน 2 สัปดาห์ก่อน แต่ลดลงจาก 507 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ Maharashtra 

เร่ิมหีบออ้ยใน 1 เดือน ชา้กวา่ปีก่อน  รัฐ Karnataka เร่ิมหีบใน 1 สัปดาห์ชา้กวา่ปีท่ีแลว้  รัฐ   Gujarat   เร่ิมหีบใน 

3 สัปดาห์ชา้กวา่ปีท่ีแลว้า  และรัฐ  Uttar Pradesh 1 สัปดาห์เร็วกวา่ปีท่ีแลว้ 
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  รัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 119 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้3.316 ลา้นตนั มากวา่ปีก่อน  209,000 ตนัขณะท่ี

มีโรงงาน 117 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้ 3.107 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัลดลงอยูท่ี่ 10.71% จาก 10.84% และ 

ISMA ยงัรายงานวา่ มีโรงงานน ้าตาลประมาณ 18 -20 โรงงานในรัฐใหค้วามสนใจไปท่ีกากน ้าตาล (B-

Molasses) น าไปผลิต เอทานอล 

  รัฐ Maharashtra  มีโรงงาน 137 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.650 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.457 ลา้นตนั  ขณะท่ีมี

โรงงาน 187 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  อตัราการหีบสกดัลดลงอยูท่ี่ 10.00% จาก 10.50%  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เพราะวา่ไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม (ซ่ึงท าใหน้ ้าตาลซูโครสบางส่วนสูญเสียไป) และมี

โรงงาน  2 โรงงานไดปิ้ดด าเนินการ  เน่ืองจากไม่มีแรงงานในการเก็บเก่ียวและการขาดแคลนออ้ย  

  รัฐ  Karnataka มีโรงงาน 63 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.633 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 470,000 ตนั ท่ี 2.103 

ลา้นตนั ขณะท่ีมีโรงงาน 65 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

  รัฐ รัฐ   Gujarat   โรงงาน 15 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้ 265,000 ตนั ลดลงจาก 429,000 ตนั  ขณะท่ีมี

โรงงาน 16 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 ส่วนในรัฐ   Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงาน  18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาล
ได ้96,000 ตนั นอ้ยกวา่ 100,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 24 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน   

  รัฐ Tamil Nadu เพียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีโรงงาน 16 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้95,000 ตนั ลดลง

จาก 151,000 ตนั  ขณะท่ีมีโรงงาน 27 โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปี  

 ส่วนรัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้233,000 ตนั รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาลได ้160,000 ตนั  รัฐ Haryana ผลิต
น ้าตาลได ้ 135,000 ตนั   รัฐ Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้106,000 ตนั  และ รัฐ Madhya Pradesh ผลิตน ้าตาล
ได ้100,000 ตนั 

  โดยราคาน ้าตาล ณ หนา้โรงงานในประเทศยงัคงทรงตวัอยูใ่นช่วง 32.5 - 33.5 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม ในทาง

ภาคเหนือของอินเดียและ 31.0-32.5 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม  ตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิต 

 วนัท่ี 2 มกราคม 2563 มีรายงานวา่ ในรัฐ Maharasthra  ของอินเดียมีโรงงาน 2 แห่งไดปิ้ดการผลิต
น ้าตาลแลว้  เน่ืองจากปริมาณออ้ยไม่เพียงพอ หลงัจากเปิดหีบมาไดป้ระมาณ 1 เดือน  ถึงตอนน้ีมีปริมาณออ้ย
เขา้หีบในรัฐ Maharasthra แลว้ 15.40 ลา้นตนั   ผลิตน ้าตาลได ้1.53 ลา้นตนั  และคาดวา่โรงงานในรัฐจะปิด
หีบประมาณส้ินเดือนมกราคม  เทียบกบัปกติจะปิดหีบในช่วงส้ินเดือนมีนาคม  เน่ืองจาก้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ย
ลดลง เหลือ 822,000 แฮคแต  จาก 1.162 ลา้นแฮคแต ในปีท่ีแลว้ 
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วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนเม่ือ

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากแรงกดดนัในการช าระตัว๋ซ้ือ และ 

IKAR ของรัสเซีย รายงานผลผลิตน ้าตาลของปี 2562/2563 (สิงหาคม-กรกฎาคม) ซ่ึงสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 

7.4 ลา้นตนั และรัสเซียส่งออกน ้าตาลเพิ่มสูงสุดเป็นประวติการณ์ 1.0 ลา้นตนั และปริมมาณออ้ยเขา้หีบของ

อินเดียเพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคม โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคมลดลง 30% มาอยูท่ี่ 7.8 ลา้นตนั จากเดือน ท่ีแลว้ในช่วง

ตุลาคม-พฤศจิกายนท่ีลดลง 54% มาอยูท่ี่ 1.89 ลา้นตนั   และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน 

หลงัจากราคาน ้ามนัดิบพุง่ไปท่ีระดบัสูงสุดในรอบ 8 เดือนเน่ืองจากความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง หลงัจาก

ท่ีสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศท่ีสนามบินกรุงแบกแดดสังหารนายพลของอิหร่าน ส่งผลใหน้ายพล Ayatollah Ali 

Khamenei ผูน้ าทางทหารสูงสุดของอิหร่านออกมากล่าววา่จะมีการโตต้อบขั้นรุนแรง  ท าใหร้าคาน ้ามนัดิบ

เพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัความสนใจไป

ท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และอีกปัจจยัลบส าหรับน ้าตาลคือความแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิ

ลซ่ึงลดลง 0.68% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้ผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิล

ส่งออกน ้าตาลลดลง   

   

   หลงัจากช่วงวนัหยดุปีใหม่ตลาดน ้าตาลไดมี้การอ่อนตวัลง ท าใหเ้กิดการช าระตัว๋ซ้ือและการ

ปรับฐานไปดว้ย ทั้งน้ีปัจจยัความไม่สงบในตะวนัออกกลางจะเป็นปัจจยัหลกัต่อราคาน ้ามนัในตอนน้ี  ท าให้

คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าจะทรงตวัอยูใ่นช่วงขาข้ึน เพราะมีการน าตวัเลขสตอ็คน ้ามนัมาเล่นข่าวในสัปดาห์น้ี  
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