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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  6 - 10 พฤษภาคม 2562 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (6 – 10 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 19 ของปี 

2562 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลไดเ้คล่ือนไหวลดลงจากสัปดาห์กอ่น โดยไดล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือน 1 

สัปดาห์ ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ  ประกอบกบัราคา

น ้ ามนัดิบในชว่งแรกท่ีลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน 1 สัปดาห์ คา่เงินเรียลของบราซิลออ่นคา่ลง และ

สมาคมโรงงานน ้ าตาลอินเดีย (ISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี  2561/2562 จะเพิ่มข้ึน  1.5%  เป็น 33 

ลา้นตนั  นอกจากน้ีกระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการสง่ออกน ้ าตาลเดือนเมษายนของบราซิลวา่เพิ่มข้ึน 24% 

เป็น 1.26 ลา้นตนั กอ่นท่ีราคาน ้ าตาลจะปรับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (short-covering) 

หลงัจาก Meir Commodities India Pvt ของอินเดียรายงานวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้ าตาลอาจลดลง 10.9% 

เหลือ 29.5 ลา้นตนั  เน่ืองจากสภาพอากาศแห้งแลง้ อยา่งไรกดี็ตลาดไดรั้บแรงกดดนัจาก Conab ท่ีคาดวา่ในปี 

2562/2563 ผลผลิตน ้ าตาลของบราซิลจะเพิ่มข้ึน 17.4% เป็น 34.1 ลา้นตนั เน่ืองจากโรงงานน ้ าตาลใชอ้อ้ยไปผลิต

น ้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 39.1% จาก 34.9% ในปี 2561/2562 และหลงัจากบริษทัท่ีปรึกษา Archer กลา่ววา่ราคาน ้ าตาล

จะปรับตวัสูงข้ึนในไมช่า้ เน่ืองจากยงัเชื่อวา่โรงงานน ้ าตาลในบราซิลจะผลิตเอทานอลมากกวา่น ้ าตาล และ 

F.O.Licht คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 จะมผีลผลิตน ้ าตาลโลกสว่นขาด (deficit) 1.7 ลา้นตนั หลงัจากในปี 

2561/2562 ท่ีมผีลผลิตน ้ าตาลโลกสว่นเกนิ (surplus) 400,000 ตนั ราคาน ้ าตาลไดเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดใน

รอบ 1 สัปดาห์ หลงัจาก Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 ในชว่งคร่ึง

หลงัของเดือนเมษายนมจี านวน 1.035 ลา้นตนั ลดลง 32.7% จากปีกอ่น ผลผลิตเอทานอลท่ี 1.491 พนัลา้นลิตร 

ลดลง 15.2%  จากปีกอ่น กอ่นท่ีจะปรับตวัลดลงจากคา่เงินเรียลของบราซิลออ่นคา่ลงเมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.64-12.15 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  

11.72 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์กอ่น 0.29 เซนต์ หรือ 2.41%  และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562  

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.01-12.48 เซนต์  และปิดตลาดท่ี 12.07 เซนต์ ลดลง 0.28 เซนต์  หรือ 2.27% 

 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก  าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  

10 พฤษภาคม 2526 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  

3 พฤษภาคม 2526 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
กรกฎาคม 2562 12.15 11.64 11.72 12.01 -0.29 
ตุลาคม 2562 12.48 12.01 12.07 12.35 -0.28 
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มนีาคม 2563 13.43 13.03 13.06 13.39 -0.33 
พฤษภาคม  2563 13.56 13.19 13.21 13.54 -0.33 
กรกฎาคม 2563 13.67 13.34 13.36 13.64 -0.28 
ตุลาคม 2563 13.83 

83 

13.54 13.57 13.82 -0.25 
มนีาคม 2564 14.36 14.08 14.11 14.35 -0.24 
พฤษภาคม  2564 14.36 14.11 14.14 14.35 -0.21 
กรกฎาคม  2564 14.35 14.15 14.17 14.34 -0.17 
ตุลาคม  2564 14.42 14.28 14.28 14.44 -0.16 
มนีาคม  2565 14.74 14.58 14.59 14.75 -0.16 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวันออก 

 วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2562 สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาลรัสเซีย Soyuzrossakhar รายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2562 เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 1.039 ลา้นแฮคแต คิดเป็น 92.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายใน

ปีการผลิตน้ี  เทียบกบั 790,600  แฮคแต ในปี 2561, 990,700 แฮคแต ในปี 2560  และ 835,000 แฮคแตในปี 2559 

ดว้ยสภาพอากาศท่ีอบอุน่ชว่ยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกบ้ืทไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของ

รัสเซียรายงานวา่เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้มากกวา่ 1 ลา้นแฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 788,500 แฮคแต ในชว่งเวลา

เดียวกนัของปีกอ่น คิดเป็น 88.9% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายในปีการผลิตน้ี (1.136 ลา้นแฮคแต 

   

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 มรีายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2562 มจี านวน 788,344 ตนั เพิ่มข้ึน 4.59% จาก 753,759 ตนั 
ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น และสัดสว่นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากออ้ยเพิ่มข้ึน 1.48% เป็น 11.75% จาก 11.57% ในปี
กอ่น  
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 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562  มรีายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2562  มจี านวน  2,826,182 ตนั  เพิ่มข้ึน 3.98% จาก 2,717,923 ตนั ในชว่งเวลา

เดียวกนัของปีกอ่น  ขณะท่ีตนัออ้ยตอ่พื้นท่ีเพาะปลูกอยูท่ี่ 113.47 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 4.27%  จาก 108.82 ตนั/

แฮคแต ในปีกอ่น  โดยคิดเป็นผลผลิตน ้ าตาลตอ่พื้นท่ีเพาะปลูกอยูท่ี่ 12.18 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 6.43%  จาก 11.44 

ตนั/แฮคแต ในปีกอ่น 
 วนัท่ี 8 พฤษภาคม  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้ าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  
เพียง ณ วนัท่ี  4 พฤษภาคม  2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื้นท่ีเกบ็เกีย่วออ้ย (แฮคแต) 677,007 674,793 +0.33 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 50,152,246 47,810,358 +4.90 
ปริมาณน ้ าตาล (ตนั) 5,616,327 5,408,980 +3.83 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.20 11.31 -1.02 
ผลผลิตน ้ าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.30 8.02 +3.49 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.08 70.85 +4.56 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2562   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มนีาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 พฤษภาคม  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลังของเดือนเมษายน  ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลี่ยนแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลี่ยนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั )      31.562 37.811 -16.53 45.429 60.170 -24.50 
ผลผลิตน ้ าตาล (ลา้นตนั) 1.035 1.538 -32.68 1.375 2.250 -38.90 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.491 1.758 -15.22 2.228 2.757 -19.17 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 111.63 120.05 -7.02 110.90 115.08 -3.63 
สัดสว่นออ้ยน าไปผลิตน ้ าตาล 
(%) 

30.83 35.55 -13.28 28.64 34.10 -16.01 
สัดสว่นออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

69.17 64.45 +7.32 71.36 65.90 +8.29 
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 วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2562 กระทรวงเกษตรปศุสัตวแ์ละอาหาร (MAPA)  ของบราซิลรายงานวา่   ในปี 
2562/2563 การผลิตน ้ าตาลของบราซิลชา้ลงท าให้สต็อคน ้ าตาลลดลงสูร่ะดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปี โดยน ้ าตาลท่ีออก
จากคลงัสินคา้ในเดือนมนีาคมมจี านวน 1.8 ลา้นตนั ท าให้ยอดรวมรวมสต็อคน ้ าตาลทั้งหมดลดลงต ่ากวา่ 2.4 
ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนับตั้งแตปี่ 2558/2559  และเทียบกบั 3.1 ลา้นตนั  ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  
จากสต็อคทั้งหมดแบง่เป็นน ้ าตาล VHP 1 ลา้นตนั เทียบกบั 1.3 ลา้นตนั ในปีกอ่น น ้ าตาล Crystake 1.3 ลา้นตนั 
เทียบกบั 1.74 ลา้นตนั ในปีกอ่น  และท่ีเหลือเป็นน ้ าตาลออแกนิคและน ้ าตาลรีไฟน์  
 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ ในปี 2561/2562 (เมษายน-มนีาคม) 

ทางภาคกลาง-ใต ้ ผลิตน ้ าตาลลดลง 25%  เมือ่ส้ินเดือนมนีาคมผลิตน ้ าตาลได ้26.5 ลา้นตนั  โดยเป็นน ้ าตาล VHP  

18.0 ลา้นตนั   และน ้ าตาล crystals 8.0 ลา้นตนั (คา่สี 0-300 ICUMSA)  เทียบกบัผลผลิตน ้ าตาลทั้งหมด 35.2 

ลา้นตนั แบง่เป็นน ้ าตาลคณุภาพสูง 24.3 ลา้นตนั  และน ้ าตาล crystals  10.5 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  และในปี 

2561/2562 ผลผลิตน ้ าตาลรีไฟน์ลดลงเหลือ 245,000 ตนั จาก 303,000 ตนั  ในขณะท่ีผลผลิตน ้ าตาลออแกนิค

เพิ่มสูงข้ึนเป็นสถิติใหมท่ี่ 237,000 ตนั (219,000 ตนั ในปีกอ่น)  

 วนัท่ี 8 พฤษภาคม  2562  Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอลของบราซิลในปี 

2561/2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 
(พฤษภาคม 
2562) 

 
 
 
 

ปี 2560/2561 
(พฤษภาคม 2561) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,382.20 8,589.20 -2.41 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.49 72.23 -173 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 615.98 620.44 -0.72 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 374.61 401.47 -6.69 
ผลผลิตน ้ าตาล (ลา้นตนั) 31.80 

0431.73 
29.04 +9.50 

ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 30,307.74 33,1472.48 -8.55 
 
 วนัท่ี  6 พฤษภาคม 2562  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ รัฐบาลจีนจะไมต่อ่อายุภาษีน าเขา้
น ้ าตาล   บราซิลสง่ออกน ้ าตาลไปจีนลดลงหลงัจากจีนเร่ิมเกบ็ภาษีน าเขา้น ้ าตาลเพิ่มอีก 45% จากปี 2560  จาก
หลายประเทศผูส้ง่ออกน ้ าตาล และบราซิลก  าลงัหารือเร่ืองปัญหากบัจีนผา่นองค์การการคา้โลก (WTO)  
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การก  าหนดอตัราภาษีเพิ่มเติม 45% ส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลนอกโควตา 1.94 ลา้นตนั ในปี 2560 เพื่อปกป้อง
เกษตรกรในประเทศจากการลดลงของราคาน ้ าตาลในตลาดโลก ซ่ึงมาจากอตัราภาษีเดิมท่ีมอียู ่ 50% ท าให้มยีอด
รวมภาษีน าเขา้ถึง 95%  และอตัราภาษีน าเขา้นอกโควตาทั้งหมดนั้นลดลงเหลือ 90% ในเดือนพฤษภาคม 2561 
และถูกก  าหนดให้ลดลงเหลือ 85% ในเดือนน้ี  
 

เอเชีย 
 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 สมาคมออ้ยและน ้ าตาลของเวยีดนาม (VSSA)  คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 

(ตุลาคม-กนัยายน)  เวยีดนามจะผลิตน ้ าตาลไดล้ดลงเหลือ 1.25 ลา้นตนั (tel quel) จากปริมาณออ้ย  13 ลา้นตนั  

และจากพื้นท่ีเพาะปลูก 220,000 แฮคแต  เทียบกบัปี 2561/2562 ท่ีผลิตน ้ าตาลได ้ 1.3 ลา้นตนั จากปริมาณออ้ย 14 

ลา้นตนั   และจนถึงวนัท่ี 17 เมษายน มอีอ้ยท่ีผา่นเขา้สูก่ระบวนการผลิตมากกวา่     10 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้

976,490 ตนั และขณะเดียวกนัผลิตน ้ าตาลรีไฟน์ได ้ 162,456 ตนั  จากน ้ าตาลทรายดิบน าเขา้  และมโีรงงาน 13 

โรงงานจาก 36 โรงงานท่ีไดส้ิ้นสุดการผลิต สาเหตุการชะลอตวัของการผลิตเน่ืองจากราคาน ้ าตาลในประเทศ

ตกต ่า จากการน าเขา้ท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซ่ึงท าให้สต๊อคในประเทศอยูใ่นระดบัสูง  ปัจจุบนัราคาขายสง่

ส าหรับน ้ าตาลทรายขาวภายในประเทศอยูท่ี่ VND 10,200-10,900 (1 เหรียญสหรัฐ เทา่กบั VND 23,217) ตอ่

กโิลกรัม ส าหรับน ้ าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้อยูร่ะหวา่ง VND9,900 และ VND 10,200 /กโิลกรัม 

 วนัท่ี  9 พฤษภาคม 2562  มรีายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562  รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียมี

โรงงาน 4 โรงงาน จาก 119 โรงงานไดห้ยุดการผลิตไปแลว้ และผลิตน ้ าตาลรายวนัอยูร่ะหวา่ง 20,000-25,000 

ตนั รวมรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ าตาลได ้ 11.537 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 100.293  ลา้นตนั  อตัราการ

หีบสกดั 11.50%  ขณะท่ีทั้งฤดูการผลิตปี 2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ าตาลไดท้ั้งส้ิน 12.05 ลา้นตนั จาก

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 111.2 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัเพิ่มข้ึนอยา่งมากเมือ่เทียบกบั 10.84% ในปีกอ่น และ 

10.61% ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี  6 พฤษภาคม 2562  สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ในชว่ง 7 เดือน ซ่ึง
เร่ิมตน้การผลิตเมือ่เดือนตุลาคม 2561 อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้ 32.11 ลา้นตนั  และอาจจะแตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ท่ี 33 ลา้นตนั   ขณะท่ีในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้ าตาลได ้32.5 ลา้นตนั  การบริโภค
ภายในประเทศมจี านวน 26 ลา้นตนั  และ ISMA รายงานวา่  ในรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ าตาลได ้  
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11.26 ลา้นตนั  เทียบกบั 11.20 ลา้นตนั ในปีกอ่น  รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ าตาลได ้  10.70 ลา้นตนัเทียบกบั 10.65 
ลา้นตนั ในปีกอ่น  รัฐ  Karnataka ผลิตน ้ าตาลได ้4.32 ลา้นตนั เทียบกบั 3.63 ลา้นตนั ในปีกอ่น โดยเมือ่ส้ินเดือน
เมษายนมโีรงงานน ้ าตาลจ านวน 100 โรงงานยงัคงเปิดด าเนินการอยู ่ ลดลงจาก 130 โรงงาน ในปีกอ่น  และคาด
วา่ผลผลิตน ้ าตาลในปีน้ีคาดวา่จะอยูท่ี่ 33 ลา้นตนั มากกวา่ปีกอ่น 500,000 ตนั โดย ณ ส้ินปี 2561/2562 อินเดียจะ
มสีต็อคน ้ าตาลสูงถึงประมาณ 14.7 ลา้นตนั  จาก ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ซ่ึงสต็อคน ้ าตาลมจี านวน 10.7 ลา้นตนั 
ตามการคาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลจะมปีระมาณ 33 ลา้นตนั  ความตอ้งการภายในประเทศมจี านวน 26 ลา้นตนั  และ
การสง่ออกจะมจี านวน 3 ลา้นตนั  
 วนัท่ี  6 พฤษภาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้ าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  14 เมษายน   2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,268,764 19,984,248 +1.42 
น ้ าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,922,637 1,740,574 +10.46 
โมลาส (ตนั) 890,541 864,013 +3.07 
ผลผลิตน ้ าตาลทรายดิบ (%) 9.49 8.71 +8.91 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.39 4.32 +1.62 

 

วิจารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนเมือ่เทียบกบัสัปดาห์กอ่น  

และลดลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 7 เดือน กบัอีก 1 สัปดาห์  จากคา่เงินเรียลของบราซิลท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบั

ดอลลาร์  ราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง  และ  ISMA ของอินเดียคาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี  2561/2562 จะ

เพิ่มข้ึน  1.5%  เป็น 33 ลา้นตัน  นอกจากน้ีกระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้ าตาลเ ดือนเมษายน

ของบราซิลเพิ่มข้ึน 24% เ ป็น 1.26 ล้านตนั  กอ่นท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด ( short-

covering) หลงัจาก Meir Commodities India Pvt ของอินเดียรายงานวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้ าตาลอาจลดลง 

10.9% เหลือ 29.5 ล้านตัน  เน่ืองจากสภาพอากาศแห้งแล้ง อยา่งไรก็ดี Conab คาดวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิต

น ้ าตาลของบราซิลจะเพิ่มข้ึน 17.4% เป็น 34.1 ลา้นตัน เน่ืองจากโรงงานน ้ าตาลใช ้ออ้ยไปผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 

39.1% จาก 34.9% ในปี 2561/2562 และหลงัจากบริษทัท่ีปรึกษา Archer กลา่ววา่ 

ราคาน ้ าตาลจะปรับตวัสูงข้ึนในไมช่า้ เน่ืองจากยงัเชื่อวา่โรงงานน ้ าตาลในบราซิลจะผลิตเอทานอลมากกวา่น ้ าตาล  
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และ  F.O.Licht คาดการณ์วา่ในปี  2562/2563 จะมีผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด (deficit) 1.7 ล้านตัน จากใน ปี 

2561/2562 ท่ีมีผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนเกนิ ( surplus) 400 ,000 ตัน ราคาน ้ าตาลได้เคล่ือนไหวถึงระดับสูงสุดใน

รอบ 1 สัปดาห์ หลังจาก Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง -ใต้ของบราซิลในปี 2562/2563 ในชว่งคร่ึง

หลังของเดือนเมษายนมจี านวน 1.035 ล้านตนั ลดลง 32.7% จากปีกอ่น ผลผลิตเอทานอลท่ี 1.491 พ ันล้านลิตร 

ลดลง 15.2%  จากปีกอ่น กอ่นท่ีจะปรับตัวลดลงจากคา่เงินเรียลของบราซิลออ่นคา่ลงเมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  

ส าหรับสถานะของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่งๆ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 122,891 ล็อต หรือประมาณ  6.243 ลา้นตนั เ ทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ  (Net 

Short)  76,054 ล็อต หรือประมาณ 3.864 ลา้นตนั ในสัปดาห์กอ่นหน้านั้น (30 เมษายน 2562)  ส าหรับในระยะส้ัน 

ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานตา่ง ๆ ของตลาดไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผันผวน

ตามแรงซ้ือและขายจากกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ ดงัเชน่สัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั                                                                                               

13 พฤษภาคม 2562 

 

 
 
   
  

 


