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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12 กรกฎาคม 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 8 - 12 กรกฎาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 28 ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยปราศจากปัจจยั

ใหม่ๆ เขา้มาเก้ือหนุน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 7 สัปดาห์ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจ

ไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล  และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนสูงสุดในรอบ 3 เดือน

คร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากน้ีราคาน ้ าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงใน

บราซิล หลงัจาก UNICA รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2562/2563  จนถึง

ส้ินเดือนมิถุนายนลดลง 8.9% ท่ีระดบั 8.905 ลา้นตนั  จาก 9.776 ลา้นตนั ในปีก่อน แต่ในช่วงสุดทา้ยราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลงัจากท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) 

รายงานวา่สต็อกน ้าตาลของอินเดียเม่ือเร่ิมตน้ฤดูกาล 2562/2563 เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 14.5 ลา้นตนั และจากการ

คาดการณ์วา่จะเกิดฝนตกอยา่งกวา้งขวางในภูมิภาคการผลิตน ้าตาลของอินเดียในสัปดาห์หนา้ ซ่ึงอาจช่วยเพิ่ม

ผลผลิตออ้ยและเป็นผลลบต่อราคา หลงัจากท่ีกรมอุตุนิยมวทิยาของอินเดียรายงานวา่ในฤดูมรสุมจากวนัท่ี 1 

มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม ในอินเดียจะมีฝนตกนอ้ยกวา่ปกติ 12% ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.26-12.62 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.30 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.06 

เซนต ์หรือ 0.49%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.24-13.58 เซนต ์ 

และปิดตลาดท่ี 13.30 เซนต ์ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อน   

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12 กรกฎาคม 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5 กรกฎาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.62 12.26 12.30 12.36 -0.06 
มีนาคม 2563 13.58 13.24 13.30 13.30 - 
พฤษภาคม  2563 13.66 13.33 13.39 13.40 -0.01 
กรกฎาคม 2563 13.75 13.44 13.49 13.52 -0.03 
ตุลาคม 2563 13.82 13.61 13.65 13.69 -0.04 
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มีนาคม 2564 14.30 14.11 14.13 14.19 -0.06 
พฤษภาคม  2564 14.21 14.09 14.10 14.16 -0.06 
กรกฎาคม  2564 14.26 14.18 14.08 14.12 -0.04 
ตุลาคม  2564 14.36 14.27 14.17 14.20 -0.03 

03 มีนาคม  2565 14.69 14.58 14.48 14.51 -0.03 
พฤษภาคม  2565 14.67 14.37 14.42 14.45 -0.03 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน)  

ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สตอ็คตน้ปี 76,778.6 77,831.0 69,096.9 71,376.6 80,656.6 
ผลผลิต 183,131.4 184,430.0 194,228.1 179,513.6 174,037.2 
การน าเขา้ 69,595.8 68,318.6 69,329.7 70,583.7 71,508.8 
การบริโภค 186,892.2 184,740.5 182,863.4 180,326.0 179,816.7 
การส่งออก 70,052.1 69,060.6 71,960.3 72,051.0 75,009.4 
สตอ็คปลายปี 72,561.5 76,778.6 77,831.0 69,096.9 71,376.6 
+/- ผลผลิต  -1,298.6 -9,798.1 14,714.5 5,476.4 -6,674.9 
+/- %  -0.70 -5.04 8.20 3.15 -3.69 
+/- การบริโภค 2,151.7 1,877.1 2,537.4 509.3 1,320.3 
+/-% 1.16 1.03 1.41 0.28 0.74 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
38.83 41.56 42.56 38.32 39.69 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-4,217.1 -1,052.4 8,734.1 -2,279.7 -9,280.0 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานปริมาณการ

ส่งออกน ้าตาลของยเูครนเดือนมิถุนายน 2562 มีจ านวน 24,800 ตนั ลดลงจาก 41,300 ตนั ในเดือนพฤษภาคม 

และลดลงเกือบ 2 ใน 3 เท่าของจ านวน 68,000 ตนั ในเดือนมิถุนายน 2561  โดยส่งออกไปยงัอาเซอร์ไบจาน 

(28%), ลิเบีย (28%), จอร์เจีย (12%) และทาจิกิสถาน (10%)  รวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561/2562 

ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 403,000 ตนั นอ้ยกวา่ฤดูการผลิตก่อน 20%  และคาดวา่ในฤดูการผลิตปี 

2561/2562 จะส่งออกไดถึ้ง 500,000 ตนั นอ้ยกวา่ฤดูการผลิตก่อน 10% 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในกลุ่ม 

ACP ในเดือนเมษายน 2562 จ านวน 24,021 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 450 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 42,913 ตนั ท่ีราคา

เฉล่ีย 459 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากประเทศในกลุ่ม ACP 

เพิ่มข้ึนเป็น 13,152 ตนั จาก 5,996 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ีย CIF อยูท่ี่ 383 ยูโร/ตนั  

ลดลงจาก 449 ยโูร/ตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2562  มีรายงานวา่ สมาชิกของสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือน

พฤษภาคม 2562 จ านวน 67,000 ตนั ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ 121,000 ตนั ในเดือนเมษายน (จากท่ี

รายงานคร้ังแรก 90,000 ตนั)  แต่ต ่ากวา่ 251,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 8 เดือนแรก

ของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.222 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.429 ลา้น

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอิสราเอล 19%   อียปิต ์ 16% นอร์เวย ์ 5% กานา 

สวติเซอร์แลนด์ และอลับาเนีย (ประเทศละ 4%) ราคาส่งออกเฉล่ียเดือนเมษายนอยูท่ี่ 327 ยโูร/ตนั FOB ลดลง

จาก 331 ยโูร ในเดือนมีนาคม และเทียบกบั 324 ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเขา้ในเดือน

พฤษภาคม 2562 มีจ านวน  285,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 121,000 ตนั ในเดือนเมษายน และ 114,000 ตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561/2562  สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.228 

ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 897,000 ตนั  ในปีก่อน ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี EPA/EBA 

(51% ของการน าเขา้) ตามดว้ยสมาชิกของอเมริกากลางโคลมัเบีย และเปรู FTA (11%) และแอฟริกาใต ้(10%)  
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 12 กรกฎาคม  2562  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561  และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ 
ปี2562/2563  (ประมาณการ) 

 
(ประมาณการ) 

 

ปี 2561/2562 

(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561 
 กรกฎาคม มิถุนายน 

สตอ็คตน้ปี 1,761 1,526 2,008 1,876 
ผลผลิตน ้าตาล 9,260 

5,004 
4,099 
2,078 

0 
1,875 

145 

9,138 
5,004 
4,099 
2,078 

0 
1,875 

145 

8,947 
5,279 
4,014 
1,983 

0 
1,862 

169 

9,293 
5,103 
3,866 
2,055 

43 
1,628 

140 

    จากบ้ีท 5,175 5,154 4,920 5,279 
    จากออ้ย 4,085 3,985 4,028 4,014 
          ฟลอริดา  2,051 2,051 2,005 1,983 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,900 1,800 1,875 1,862 
          เทก็ซสั 134 134 147 169 
ปริมาณการน าเขา้ 2,957 3,219 3,091 3,277 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,568 1,381 1,604 1,663 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 400 326 
     อ่ืน ๆ 1,039 1,488  1,087 1,287 
     เมก็ซิโก 969 1,418 997 1,223 
อุปทานรวม 13,978 13,883 14,046 14,445 
     การส่งออก 35 35 35 170 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,280 12,320 

270 
12,250 12,185 

        -อาหาร 12,175 12,175 12,125 12,048 
       - อ่ืน ๆ 105 145 125 137 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 82 
อุปสงคร์วม 12,315 12,355 12,285 12,438 
สตอ็คปลายปี 1,663 1,528 1,761 2,008 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.5 12.4 14.3 16.1 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  10 กรกฎาคม  2562  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-

ใตข้องบราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2562  ดงัน้ี 

  

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 

ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2562/63 
ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 46.085 45.537 +1.20 216.883 223.648 -3.02 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.194 2.287 -4.08 8.905 9.776 -8.91 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2,333 2.360 -1.15 10.637 11.114 -4.28 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 134.50 139.84 -3.82 124.08 129.00 -3.81 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

37.14 37.69 -1.46 34.73 35.56 -2.33 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

62.86 62.31 +0.88 65.27 64.44 +1.29 
 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน

วา่ โรงงานน ้าตาลหีบออ้ยประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2562 ได ้0.950 ลา้นตนั  ลดลงจาก 0.968  ลา้น

ตนั  ในสัปดาห์ก่อน  และลดลงจาก  1.315  ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในปี  

2562/2563 ออสเตรเลียหีบออ้ยได ้ 3.402 ลา้นตนั เทียบกบั 5.089 ลา้นตนั ในปีก่อน และ ASMC ได้

คาดการณ์ปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตน้ีท่ี  31.585 ลา้นตนั เทียบกบั 34.470 ลา้นตนั ในปีก่อน  และใน

สัปดาห์ล่าสุด ค่าความหวาน (CCS) อยูท่ี่ 12.75%   ท าให ้ CCS ในฤดูการผลิตน้ีอยูท่ี่ 12.56%  เทียบกบั 

12.55%  ในปีก่อน 

 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน

วา่ โรงงานน ้าตาลหีบออ้ยประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ได ้ 0.968 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 0.821 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน  แต่ลดลงจาก 1.312 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2562/2563 

ออสเตรเลียหีบออ้ยได ้2.452 ลา้นตนั เทียบกบั 3.773 ลา้นตนั ในปีก่อน และ ASMC ได ้



www.sugarzone.in.th 

 

-6- 
 
คาดการณ์ปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตน้ีท่ี  31.585 ลา้นตนั เทียบกบั 34.470 ลา้นตนั ในปีก่อน  และใน

สัปดาห์ล่าสุด ค่าความหวาน (CCS) อยูท่ี่ 12.22%   ท าให ้CCS ในฤดูการผลิตน้ีอยูท่ี่ 12.52% เพิ่มข้ึนจาก 

12.43% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,720,926 23,611,601 -8.01 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,069,663 2,064,991 +0.23 
โมลาส (ตนั) 1,012,292 1,088,995 -7.04 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.53 8.75 +8.95 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.66 4.61 +1.05 

  

 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 นาย B. B. Thombare ประธานสมาคมโรงงานภาคตะวนัตกของอินเดีย  

(WISMA)  รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลในของอินเดียปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อาจจะลดลง 18%  เหลือ 

27 ลา้นตนั เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลงจากฝนตกในฤดูมรสุมลดลง  เทียบกบั 33 ลา้นตนั ในปีน้ี  ซ่ึงทางภาค

ตะวนัตกของรัฐ Maharashtra เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ ขณะท่ีทางภาคใตข้องรัฐ Karnataka เป็น

อนัดบัท่ี 3  ของประเทศ ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra อาจจะลดลง 44% ในฤดูการผลิตหนา้  โดยมีปริมาณ

ฝนตกเฉล่ียนอ้ยกวา่ปกติ 19%  นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน ซ่ึงเป็นวนัเร่ิมตน้ฤดูมรสุม 

 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในเดือนมิถุนายน 2562 จีนผลิต
น ้าตาลได ้ 945,200 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 898,300 ตนั ในเดือนพฤษภาคม  และเพิ่มข้ึนจาก 759,800 ตนั ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนผลิตน ้าตาลได ้
7,612,900 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 6,506,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นน ้าตาลจากออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น  
6,531,100 ตนั จาก 5,513,600 ตนั ในขณะท่ีน ้าตาลจากบ้ีทเพิม่ข้ึนเป็น 1,081,800 ตนั จาก 992,900 ตนั ในปี
ก่อน   
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วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย

ปราศจากปัจจยัใหม่ๆ เขา้มาเก้ือหนุน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่

ระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิล

หนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล  และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน

สูงสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากข่าว 

UNICA รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2562/2563  จนถึงส้ินเดือน

มิถุนายนลดลง 8.9% ท่ีระดบั 8.905 ลา้นตนั  จาก 9.776 ลา้นตนั ในปีก่อน แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวั

ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลงัจากท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่สตอ็ก

น ้าตาลของอินเดียเม่ือเร่ิมตน้ฤดูกาล 2562/2563 เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 14.5 ลา้นตนั และจากการคาดการณ์วา่จะ

เกิดฝนตกอยา่งกวา้งขวางในภูมิภาคการผลิตน ้าตาลของอินเดียในสัปดาห์หนา้ซ่ึงอาจช่วยเพิ่มผลผลิตออ้ย

และเป็นผลลบต่อราคา หลงัจากท่ีกรมอุตุนิยมวทิยาของอินเดียรายงานวา่ในฤดูมรสุมจากวนัท่ี 1 มิถุนายนถึง 

12 กรกฎาคมในอินเดียจะมีฝนตกนอ้ยกวา่ปกติ 12% ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ 

ณ วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 84,339 ล็อต หรือ

ประมาณ 4.284 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  83,431 ล็อต หรือประมาณ 4.238 ลา้น

ตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (2 กรกฎาคม 2562)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาด

ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง  ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

15  กรกฎาคม 2562 


