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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 5 กรกฎาคม 2562                       
           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (1 – 5 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 27 ของปี 

2562 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั   โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ตลาดปิดท าการ เน่ืองจากเป็นวนัชาติของ

สหรัฐฯ (U.S. Independence Day) โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน โดยปราศจากปัจจยัใหม่ๆ เขา้มาเก้ือหนุน และยงัคงไดรั้บปัจจยัทางดา้นลบจากราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อน

ค่าลง และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีร่วงลงต ่าสุดเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดการขายส่งออกโดยผูผ้ลิต

น ้าตาลของบราซิล  ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนจากข่าวน ้าคา้งแขง็ในพื้นท่ีเพาะปลูกกาแฟและน ้าตาลของบราซิลมี

โอกาสท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนจาก 15% เป็น 27% ยงัไดห้นุนใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึน  

และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง จากค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  

และหลงัจากท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่สต็อคน ้าตาลของอินเดียเม่ือเร่ิมตน้ฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563 อยูใ่นระดบัท่ีสูงเป็นประวติัการณ์  14.5 ลา้นตนั ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.25-12.82 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.36 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.26 

เซนต ์หรือ 2.06%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.18-13.69 เซนต ์ และ

ปิดตลาดท่ี 13.30 เซนต ์ลดลง 0.25 เซนต ์ หรือ 1.85%   

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5 กรกฎาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 มิถุนายน 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.82 12.25 12.36 12.62 -0.26 
มีนาคม 2563 13.69 13.18 13.30 13.55 -0.25 
พฤษภาคม  2563 13.75 13.29 13.40 13.63 -0.23 
กรกฎาคม 2563 13.79 13.39 13.52 13.68 -0.16 
ตุลาคม 2563 13.91 13.56 13.69 13.79 -0.10 
มีนาคม 2564 14.35 14.06 14.19 14.24 -0.05 
พฤษภาคม  2564 14.29 14.04 14.16 14.18 -0.02 
กรกฎาคม  2564 14.24 14.01 14.12 14.14 -0.02 
ตุลาคม  2564 14.23 14.10 14.20 14.22 -0.02 
มีนาคม  2565 14.49 14.45 14.51 14.52 -0.01 
พฤษภาคม  2565 14.43 14.37 14.45 14.49 -0.04 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 ส้ินสุดระยะเวลาการ 

ซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 41,488 ล็อต หรือ

ประมาณ 2.1 ลา้นตนั โดยบริษทัผูส่้งมอบไดแ้ก่ Czarnikow , Cofco , Enerfo, Glencore และ Wilmar  ซ่ึงเป็น

น ้าตาลจากกวัเตมาลา 1,214 ล็อต (61,674.12 ตนั)  บราซิล 28,463 ล็อต (1,445,988.88 ตนั) และไทย 11,811 

ล็อต ( 600,027.22 ตนั) ส่วนผูรั้บมอบไดแ้ก่ บริษทั Sucden, Man, Alvean และ Louis Dreyfus 

 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย  รายงาน

ผลการทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2562/2563  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2557-2561 

น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 117.0 81.0 92.0 125.0 117.0 139.0 110.8 
ผลผลิต  (ตนั/แฮคแต) 11.82 7.78 8.83 12.13 10.76 12.93 10.49 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

101,000 96,000 96,000 97,000 92,000 93,000 94,800 
 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรปไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน 7,630 ตนั 

(tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 23 มิถุนายน เพิ่มข้ึนจาก 7,093 ตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้ ท าให้

ปริมาณใบอนุญาตน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 752,020 ตนั เพิ่มข้ึนอยา่งมาก

จาก 419,948 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (240,562 ตนั) มอริเชียส (136,802 

ตนั) และเบลีซ (113,594 ตนั) 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  เพียง 

ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2562  ดงัน้ี 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

 

 
รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 805,511 783,267 +2.84 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 57,036,691 53,310,327 +6.99 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,422,099 6,003,761 +6.97 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.27 11.27 - 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.98 7.67 +4.01 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.81 68.06 +4.04 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562  กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนมิถุนายน 2562 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1,550,571 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1,770,303 ตนั ในเดือนก่อนหนา้ และต ่ากวา่ 

1,946,324 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน การส่งออกน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 1,396,173 ตนั จาก 1,517,547 

ในเดือนพฤษภาคม และจาก 1,705,553 ตนั ในเดือนมิถุนายนปีท่ีแลว้ ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลทรายขาวลดลง

เหลือ 142,046 ตนั จาก 232,535 ตนั ในเดือนท่ีแลว้ และ 221,509 ตนัในปีท่ีแลว้ ส่งผลใหก้ารส่งออกน ้าตาล

ทั้งหมดในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) อยูท่ี่ 4.567 ลา้นตนั ลดลงจาก 5.110 ลา้นตนั

ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

เอเชีย 
 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี  9 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,700,157 23,497,091 -7.65 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,067,790 2,054,898 +0.63 
โมลาส (ตนั) 1,012,292 1,088,995 -7.04 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.53 8.75 +8.96 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.66 4.63 +0.65 
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 วนัท่ี  2 กรกฎาคม  2562   สมาคมออ้ยและน ้าตาลของเวยีดนาม (VSSA)  รายงานวา่การน าเขา้น ้าตาล

ในประเทศท่ีผดิกฎหมายยงัถือวา่เป็นความปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยในระหวา่งปี 2542 - 2551 ปริมาณการ

ลกัลอบน าเขา้น ้าตาลโดยเฉล่ีย 100,000 ตนั/ปี เพิ่มข้ึนเป็น 350,000 ตนั ในปี 2552-2558 โดย VSSA กล่าววา่

จากปี 2558/2559 คาดวา่จะมีปริมาณถึง 800,000 ตนั การไหลเขา้ของน ้าตาลท่ีผดิกฎหมายท าใหเ้กิดการปิด

โรงงานหน่ึงในสามของโรงงานน ้าตาลในประเทศ  ในขณะเดียวกนัการผลิตน ้าตาลในเดือนเมษายนมีจ านวน 

230,000 ตนั ท าใหมี้ยอดรวมอยูท่ี่ 1.1 ลา้นตนัจากออ้ย 11.3 ลา้นตนั  น ้าตาลท่ีผลิตจากน ้าตาลทรายดิบท่ีน าเขา้

มีจ านวนถึง 193,612 ตนั ทั้งน้ีปริมาณออ้ยเขา้หีบอยูท่ี่ 14 ลา้นตนั และผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่  1.3 ลา้น ปัจจุบนั

ราคาขายส่งส าหรับน ้าตาลทรายขาวในประเทศอยูท่ี่ 10,500-11,000 ดอง/กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ = 23,217

ดอง) เพิ่มข้ึน 100-200 ดอง/กิโลกรัม ในเดือนน้ี 

 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในฤดู

การผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน) จะลดลงเหลือ 28.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 32.95 ลา้น

ตนั ในฤดูการผลิตน้ี โดยการประมาณการน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานของปริมาณน ้าฝนปกติและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี

เหมาะสม  และภาพจากดาวเทียมท่ีถ่ายในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 2562/2563 

คาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 4.931 ลา้นแฮคแต ลดลง 10.4% จาก 5.502 ลา้นแฮคแต ในปี 2561/2562  โดยรัฐ Uttar 

Pradesh มีพื้นท่ีลดลง  2.1% เหลือ 2.360 ลา้นแฮคแต จาก 2.411 ลา้นแฮคแต แต่มีการระบุวา่ก าลงัมีการเปล่ียน

พนัธ์ุออ้ยท่ีใหผ้ลผลิตสูงข้ึน คาดวา่ผลผลิตต่อแฮคแตจะดีข้ึนภายใตส้ภาวะปกติ ดงันั้นผลผลิตน ้าตาลในปี 

2562/2563 จะอยูท่ี่ประมาณ 12.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากระดบั 11.823 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 ส่วนพื้นท่ี

เพาะปลูกในรัฐอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  รัฐ Maharashtra   ลดลง 28.7% เหลือ 823,000 แฮคแต จาก 1.154  ลา้นแฮคแต  

ส่วนใหญ่เน่ืองจากฝนตกนอ้ยตั้งแต่กนัยายน 2561 เป็นตน้มา ตามดว้ยระดบัน ้าในอ่างเก็บน ้าลดต ่าลง ส่งผลต่อ

การเพาะปลูก ดงันั้นการผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 7.0 ลา้นตนั จากระดบั 10.719 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตน้ี 

นอกจากน้ี ISMA ยงัไดย้  ้าวา่ในฤดูการผลิต 2562/2563 ซ่ึงเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคมน้ี คาดวา่จะมีสตอ๊คน ้าตาล

ประมาณ 14.5 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ระดบัท่ีตอ้งการจะมีส ารองไวถึ้ง 5.0 ลา้นตนั 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยตลาดเปิด

ท าการเพียง 4 วนั เน่ืองจากในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ตลาดปิดท าการ เพราะเป็นวนัชาติของสหรัฐฯ (U.S. 

Independence Day) ในช่วงแรกราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย

ปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ  เขา้มาเก้ือหนุน และยงัคงไดรั้บปัจจยัทางดา้นลบจากราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนค่าลง และค่าเงิน

เรียลของบราซิลท่ีร่วงลงต ่าสุดเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการขายส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล  

ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนจากข่าวน ้าคา้งแขง็ในพื้นท่ีเพาะปลูกกาแฟและน ้าตาลของบราซิลมีโอกาสท่ีจะเพิ่มข้ึน

อยา่งชดัเจนจาก 15%  เป็น 27% และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง จากค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อน

ค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และหลงัจากท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่สต็อค

น ้าตาลของอินเดียเม่ือเร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2562/2563 อยูใ่นระดบัท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 14.5 ลา้นตนั ส าหรับ

ในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

8  กรกฎาคม 2562 
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