
Sugar Daily Update 

Summary

• อัตราการบดอ้อยของ CS Brazil ในสัปดาห์นี้ประมาณ 39.5 ล้านตัน และการผลิตน้้าตาล

อยู่ที่ 2.86 ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้น 12% 

• เศรษฐกิจโลกก้าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากช่วงของการเติบโตไปสู่ภาวะถดถอย

• บความต้องการน้้าตาลของเม็กซิกันในช่วงที่ราคาน้้าตาลสูง

29 SEP 2022Market Prices

White Premium Commodities / Currency  

Contract Previous Close

WTI Crude Oil (US$/Bbl) 82.15 ▲

Brent Crude Oil (US$/Bbl) 89.32 ▲

Brazil Hydrous (cUSD/lb) ▼

USD/BRL 5.3762USD/THB 38.162

No.5 Dec’22 Mar’23 May’23

Mar’22 35.00

May’23 45.20 10.20

Mar’22 54.30 19.30 9.10

News Update

• พายุเฮอร์ริเคนเอียน (Ian) ก้าลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโก ขณะที่บริษัทพลังงานหลายแห่งส่ัง

อพยพคนงานออกจากแท่นขุดเจาะน้้ามัน

• สัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งข้ึนในวันพุธ (28 ก.ย.) หลังสหรัฐ

เปิดเผยสต็อกน้้ามันดิบลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้้ามันยังคงฟื้นตัว 

นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และผลกระทบของพายุเฮอร์รเิคนเอียน 

(Ian) ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้้ามันนอกชายฝั่งของสหรัฐ

• ราคาน้้ามันร่วงกว่า 1% โดยได้รับแรงกดดันจาก จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าข้ึนได้กดดันให้ราคา

น้้ามันร่วงลงมากกว่า 1% และยังมีปัจจัยของน้้ามันดิบคงคลังที่เพิ่มข้ึนได้ชดเชยอุปทานน้้ามันดิบ

สหรัฐฯ ที่หยุดชะงักเนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนเอียน

• ตลาดหุ้นเปิดตลาดบวก หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวข้ึนเนื่องจากนักลงทุนพยายามพลิกฟื้นการขาดทุน

ต่อเนื่องหลายวันที่เกิดจากความกังวลด้านการเติบโตทั่วโลก ชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มข้ึน 88 

จุดหรือ 0.3% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% และ NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 0.1%

• ตลาดหุ้นยุโรปซื้อขายลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลด้านพลังงาน

ที่กลับมาอีกครั้งและแนวโน้มการเติบโตที่แย่ลง DAX ในเยอรมนีซื้อขายลดลง 1.6%  CAC 40 ใน

ฝรั่งเศสลดลง 1.5% และ FTSE 100 สหราชอาณาจักรลดลง 1.9%  โดยนักลงทุนกังวลว่าการเงิน

ที่เข้มงวดข้ึนในเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงข้ึนจะผลักดันให้เศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่เข้าสู่

ภาวะถดถอย

• ค่าเงินบาทอ่อนค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี โดยค่าเงินบาท USD/THB อ่อนค่าหนัก แตะระดับ 38.085

บาทต่อดอลลาร์ ท้าสถิติอ่อนค่าสูงสุดในรอบ 16 ปีในเช้าวันพุธ

Spread

No.11 Oct’22 Mar’23 May’23

Mar’23 0.58

May’23 1.30 0.72

Jul’23 1.71 1.13 0.41

Date Premium ($/mt)

Dec’22/ Oct’22 124.28

Mar’23/ Mar’23 102.06

May’23/ May’23 107.74

Aug’23/ July’23 107.67

ข้อมูลปิดตลาด Wed 28 Sep

NO.11 : Raw Sugar

NO.5 : White Sugar

Cumulative Sugar Production at CS Brazil hits 25 

mmt.

Late End

• อ้อยจ้านวน 39.5 ล้านตัน ถูกแปรรูปในช่วงครึง่เดือนแรกของเดือนกันยายน

• ลดอัตราการบดอ้อยให้ช้าลงเพื่อให้ได้ซูโครสที่มีความเข้มข้นสูงที่สุด ในช่วงสองสัปดาห์แรก

• ปริมาณน้้าตาลเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 กก./ตัน ถึง 158.5 กก./ตัน

• ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดในฤดูกาลนี้จนถึงขณะนี้

• สภาพอากาศที่แห้ง (Dry weather) มีส่วนท้าให้คุณภาพของพืชดีข้ึน

• ปริมาณน้้าตาลทีเ่พิ่มข้ึนรวมกับ sugar mix 48% ส่งผลให้ผลิตน้้าตาล 2.9 ล้านตัน ภายใน

สองสัปดาห์

• จนถึงตอนนี้การผลิตสะสมอยู่ที่ 24.6 ล้านตัน

• ตรงกันข้ามกับปีก่อนๆ การเก็บเกี่ยวควรขยายไปถึงเดือนธันวาคม เพื่อให้สามารถผลิตได้ 

33 ล้านตันโดยประมาณส้าหรับปี 2022/23

Corn Ethanol Growing

• ในปีที่ผ่านมา ด้วยโรงงานที่ใหญ่ที่สุดสามารถผลติได้มากข้ึน ท้าให้การผลิตเอทานอล

ข้าวโพดในประเทศได้เติบโตข้ึนอย่างมาก

• โดยเฉลี่ยในชว่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการผลิตเอทานอลประมาณ 190 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 

20% เมื่อเทียบกับ 2564/265

• โดยการผลิตที่ได้สูงถึง 190 ล้านลิตร – ซึ่งเป็นปริมาณมากกว่า 66,000 ลิตรในช่วงเวลา

เดียวกันในฤดูกาลที่แล้ว

• โดยยอดรวมที่คาดหวังส้าหรับการเก็บเก่ียวนี้จะสูงถึง 4.4 พันล้านลิตรของเอทานอลทีไ่ด้

จากข้าวโพดใน CS Brazil
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• ประชาชนยังคงบรโิภคสินคา้พื้นฐานในปรมิาณเทา่เดิม แต่ซื้อในราคาทีถู่กลง จากแบบส้ารวจ

พบว่า 45% ซื้อสินค้าที่คล้ายเดิมแตม่ีราคาลดลง 40% เลือกที่จะไม่ซื้อสินค้าในราคาที่สูงมาก

เกินไป และ 15% จะซื้อสินค้าในปริมาณที่ลดลง

• น้้าตาลเปน็ 1 ใน 5 อันดับแรกที่มีราคาเพิ่มสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 

• ถึงแม้ว่าราคาน้า้ตาลจะสูงเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อแต่ความต้องการน้า้ตาลก็ยังคงเพิ่มสูงข้ึน โดย

คาดการณ์ว่าในปี 2022/23 จากมีความต้องการมากสุดตั้งแต่ปี 2018 แตะถึง 4.5 ล้านตัน

• นอกจากนี้ ความต้องการน้้าตาลในภาคอุตสาหกรรมยงัคงแข็งแกร่ง แม้ว่าผู้บริโภคบางกลุ่มจะ

ลดการใช้สินค้าแบรนด์เนม แต่หลายๆคนยังยอมรบัในแบรนด์อย่าง bimbo และ Coca-Cola

• ส่งผลให้ยอดขายของสองแบรนด์นี้เพิ่มขึ้นทุกปีโดยยอดขายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 ใน

เม็กซิโกท้าสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี 2017 หรือสามารถสรุปได้ว่าผู้บรโิภคยงัคงซื้อผลติภณัฑ์ที่มี

น้้าตาลสูงแม้ว่าราคาจะวูงข้ึนก็ตาม

Weak Ethanol Demand

• โดยไฮดรัสและเอทานอลมี demand ลดลงในช่วงต้นเดือนกันยายน

• ในช่วง 1H ของเดือนกันยายน ขายได้ 648 ล้านลิตร ซึ่งลดลง 11% 

จากสองสัปดาห์ที่แล้ว

• ปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ราคาลดลงอาจเปน็กลยทุธ์การซื้อของตัวแทน

จ้าหน่าย 

• โดยตัวแทนจ้าหน่ายอาจเรง่ซือ้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อหา

ผลประโยชน์จากราคา biofuel ที่ต่้า

Are Rising Prices Affecting Mexican Sugar 

Consumption?

• ดัชนีราคาผูบ้รโิภคของเม็กซิโกแตะระดับสูงสุดในปี 2022 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 8% 

ราคาอาหารพื้นฐานปรบัเพิ่มสูงข้ึน และท้าให้ผู้บรโิภคใชส้อยอย่างระมัดระวัง แต่

อย่างไรก็ตามไมไ่ด้ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการน้้าตาล

• ราคาอาหารพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่าดัชนรีาคาผูบ้รโิภค ท้าให้ประมาณ 38 

ล้านคนในเมก็ซิโกไม่สามารถซื้ออาหารพื้นฐานได้

• เงินเดือนเฉลี่ยในประเทศปรับตัวสูงข้ึนจากปี 2022 แต่ไม่เท่าอัตราเงินเฟ้อ ส่งผล

ให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่้าใชเ้งินส่วนใหญ่ไปกับสินค้าพื้นฐาน และเหลือไว้ใช้จ่ายใน

การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
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• แม้ว่าจะมีนโยบายการเงินที่เข้มงวดข้ึนเรื่อย ๆ แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ส้าหรับปี 2565 อัตราเงินเฟ้อในยุโรปและสหราชอาณาจักรคาดว่าจะสูงถึง

เกือบ 9% ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อในปี 2565 อยู่ที่ 7%

• คาดว่าจะมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งก่อนส้ินปีนี้ ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการท้า

ธุรกิจแพงข้ึนและการท้าสินเชื่อมีข้อจ้ากัดมากข้ึน

Supply Chain Pressure Eases Despite Labour Issues

• หลังจากสองปีที่อุปทานเพิ่มขึ้น ท้าให้ pressure เริ่มลดลงเมื่ออุปทานเริ่มตามอุปสงค์

• Container market ราคาลดลงไปประมาณ 57% นับตั้งแต่ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม

ปี 2564 ที่มากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต

• อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้บริโภคดูเหมือนจะลดลงไมม่าก ในความเป็นจริงแล้ว

ความต้องการยังคงสูงในสหรัฐอเมรกิา ยุโรป และสหราชอาณาจักร

Macro Outlook Suggests Higher Supply Chain 

Costs

เงินดอลลาร์แข็งค่าข้ึน ท้าให้ราคาสินคา้น้าเข้าเพิ่มข้ึน

• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 เนื่องจากเฟดพยายามลด

อัตราเงินเฟ้อลงเป็นสองเท่า

มีหลายนัยของค่าเงินดอลลาร์ทีแ่ข็งค่า 

• ในแง่บวก บริษัททางธุรกิจในสหรัฐฯ เป็นจ้านวนมากได้รับผลประโยชน ์เพราะสามารถท้า

รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายแต่ละดอลลาร์

• ในแง่ลบ ผู้ส่งออกในสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบเนือ่งจากราคาที่เพิ่มขึ้นส้าหรับลูกค้า

ต่างประเทศ ท้าให้อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศได้รับเงินดอลลารล์ดลงเชน่กัน ระบบ

เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market (EM))มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ

อย่างหนัก

• ส้าหรับสหราชอาณาจักร ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเมือ่เทียบกับดอลลารส์หรัฐฯ หลังจากที่

นายกรัฐมนตรคีนใหม่เปิดเผยงบประมาณและเสนอให้ลดภาษี

• ซึ่งหมายความว่าผู้นา้เข้าสินคา้ใน UK จ่ายเงินสูงข้ึนในการน้าเข้าสินค้า  โดยบริษัทอื่นๆ ที่

น้าเข้าหรือส่งออกไปยัง UK จะต้องเผชิญกับความผันผวนในชว่งหลายเดือนข้างหน้าอย่าง

แน่นอน

การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้

• ในการประชมุครัง้ล่าสุด Fed ได้ข้ึนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในสหราชอาณาจักรและยโุรป อัตรา

เพิ่มขึ้น 0.75% และ 2.25% ตามล้าดับ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน

• ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะประกาศข้ึนอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉนิสูงถึง 175 basis points 

ภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อตอบสนองต่อค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง

• แน่นอนว่าส่ิงนี้ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการทา้ธุรกิจแพงข้ึนเมื่อต้นทนุเพิ่มขึ้น
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• อย่างไรก็ตาม การใช้เครดิตยังคงเพิ่มมากข้ึน ระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2564

ถึงไตรมาสที่สองของปี 2565 มีการเพิ่มหนี้ในบัตรเครดิตใหม่จ้านวน 100

พันล้านดอลลารส์หรัฐ

• ในสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าปลีกมีสินค้าคงคลังสูงข้ึน ท้าให้อัตราส่วนสินค้าคงคลงัต่อ

การขายสูงข้ึน ส่ิงนี้อาจท้าให้ผู้ค้าปลีกเส่ียงต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่้าอย่าง

กะทันหัน

• จากรูป อัตราส่วนสินค้าคงคลังตอ่การขายยงัไม่สูงเท่าก่อนเกิดCovid-19 ผู้ค้า

ปลีกจ้าเป็นต้องคิดให้รอบคอบระหว่างการสต๊อกสินค้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการและป้องกันตนเองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

Manufacturing Activity

• ดูเหมือนว่าอุปทานจะได้รับผลกระทบมากกว่าอุปสงค์ เนื่องจากผลผลิตทั่วโลก

ลดลง ตัวเลข PMI ของเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 50.3 ก้าวเข้าสู่แถบติดลบ

• ตามที่นักวิเคราะห์ของ S&P Global ซึ่งรวบรวมค้าส่ังซื้อสินค้าใหม่ยังคงลดลง

อย่างต่อเนื่องและระดับสินค้าคงคลงัเพิ่มขึ้น รายงานคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยก้าลังจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า

• ในขณะการผลิตได้รับผลกระทบ ท้าให้ได้รับแรงกดดันด้านต้นทนุแรงงาน หากการ

ผลิตลดลงจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ้างงาน ในขณะที่อัตราการว่างงานของ 

OECD ยังคงอยู่ที่ประมาณ 4.9% ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

• อัตรานี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• ราคาน้้ามนัดิบเฉลีย่เดือน ส.ค. ล่วงลงต่้ากว่าระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

ตั้งแต่เดือน ก.พ. ก่อนรัฐเซียจะบุกยูเครน

• แม้ว่ากลุ่ม OPEC จะผลิตน้้ามันได้ต่้ากว่าเปา้หมายการผลติ แต่ราคาน้้ามนัก็ยังคง

ลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ท้าให้สามารถสรุปได้ว่า ความกลัวสภาวะถดถอยของตลาด

น้้ามันยังคงมากกว่า Supply ที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

• ในทางกลับกันเหตึการณ์นี้จะส่งผลให้ ราคาอาหารลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุด

ในช่วงฤดูร้อน

• ราคาของก๊าสธรรมชาติยงัคงพุ่งสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุโรปที่มข้ีอจ้ากัด

ด้าน supply เนื่องจากมีความต้องการสูงในช่วงฤดูหนาว

สรุป

• ค่าใช้จ่ายในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มข้ึนในทุกๆด้าน

• ค่าเงินดอลลารส์ที่แข็งค่าข้ึนส่งผลให้สถานการณ์ของบริษัทใน สหรัฐฯ และบริษัท

ต่างประเทศแย่ลง

• มีสัญญาณที่ Demand ของผู้บริโภคลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู้ภาวะถดถอย 

และภาวะเงินเฟ้อก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ลดลง 

• demand ที่ลดลงควรตอบสนองด้วย supply ที่ลดลงเช่นกันเพื่อที่ให้ไมโ่ดนกดดันใน

ด้านราคามากจนเกินไป

• สัญญาณที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเศรษฐกิจโลก

ยังคงไม่ฟื้นตัวในเรว็ๆนี้

• ปีหน้าจะเป็นปีที่มคีวามถ้าทายในทกุๆหน่วยงาน เช่น รัฐบาล บริษัท และผู้บริโภค


