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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15  กุมภาพนัธ์ 2562                        
         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 11 - 15  กุมภาพนัธ์ 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 7 

ของปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน ในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลง โดยไดรั้บแรง

กดดนัจากราคาน ้ามนัท่ีปรับลดลง ซ่ึงเป็นปัจจยักดดนัราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของ

บราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลแทนการผลิตเอทานอลมากข้ึน และเงินเรียลบราซิลอ่อนค่า ก่อนท่ีราคา

จะปรับตวัข้ึนไดบ้า้งเล็กนอ้ย  จากราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีขอ้มูลจากกระทรวงเกษตรบราซิลระบุวา่

เม่ือกลางเดือนมกราคม 2562 สตอ็คเอทานอลของบราซิลอยูท่ี่ 7.29 พนัลา้นลิตร ซ่ึงสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2558 

ต่อมาราคาไดป้รับตวัลดลง โดยเคล่ือนไหวอยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์หลงัจากท่ีอินเดียปรับข้ึนราคา

ขายน ้าตาลภายในประเทศขั้นต ่า 6.9% ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวว้า่จะเพิ่มข้ึน 10% และราคาน ้าตาลขั้นต ่าท่ีสูงข้ึน

อาจกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของอินเดียขายน ้าตาลไดม้ากข้ึนในตลาดภายในประเทศ และอาจส่งออกน ้าตาล

ลดลง แต่ในช่วงทา้ยสุดราคาไดป้รับตวัสูงข้ึนค่อนขา้งมาก โดยดีลเลอร์ระบุวา่ การปรับข้ึนของราคาน ้ามนัช่วย

หนุนราคาน ้าตาลสัญญาล่วงหนา้ โดยราคาน ้ามนัดิบเบรนทแ์ตะระดบัสูงสุดในปีน้ี ซ่ึงอุปทานตึงตวัข้ึน ส่วน

หน่ึงนบัตั้งแต่โอเปกและพนัธมิตรน าโดยรัสเซียเร่ิมลดการผลิตแบบสมคัรใจนบัตั้งแต่เดือนท่ีผา่นมา   อีกทั้ง

ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงิน เรียลบราซิลท่ีมีค่าแขง็ข้ึน และตลาดหุน้ดาวน์โจนส์ท่ีปรับตวัสูงข้ึน ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.52-13.25 เซนต ์ และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี 13.14 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต ์ หรือ 3.38% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.34-13.15 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  13.00 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.34 เซนต ์

หรือ 2.69% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

15 กุมภาพนัธ์  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

8 กุมภาพนัธ์  2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.25 12.52 13.14 12.71 +0.43 
พฤษภาคม 2562 13.15 12.34 13.00 12.66 +0.34 
กรกฎาคม 2562 13.27 12.54 13.14 12.86 +0.28 
ตุลาคม 2562 13.64 12.95 13.50 13.25 +0.25 
มีนาคม 2563 14.38 13.74 14.25 14.01 +0.24 
พฤษภาคม  2563 14.42 13.83 14.29 14.03 +0.26 
กรกฎาคม 2563 14.44 13.90 14.31 14.05 +0.26 
ตุลาคม 2563 14.56 14.07 14.44 14.19 +0.25 
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มีนาคม 2564 15.00 12.54 14.89 14.64 +0.25 
พฤษภาคม  2564 14.90 14.47 14.82 14.59 +0.23 
กรกฎาคม  2564 14.88 14.51 14.81 14.57 +0.24 
ตุลาคม  2564 14.64 14.60 14.91 14.64 +0.27 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

น ้าตาลทรายขาวตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ส้ินสุดระยะเวลาใน

การซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 1,566 ล็อต 

หรือประมาณ 78,300 เมตริกตนั โดยผูรั้บมอบน ้าตาลไดแ้ก่ บริษทั Wilmar ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั E D 

& F Man (1,020 ล็อต) บริษทั Alvean (338 ล็อต) และบริษทั Sucden (208 ล็อต)  ซ่ึงเป็นน ้าตาลจาก

เมก็ซิโก   (4,000 เมตริกตนั) กวัเตมาลา (16,900 เมตริกตนั) และอินเดีย (57,400 เมตริกตนั) 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2562 ได ้41,764 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 

39,173 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  393,810 ตนั ลดลงจาก 

430,594 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่  11.19% จาก 11.29% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2562  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 289,377 293,966 -1.56 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,995,783 22,617,225 +1.67 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,361,808 2,421,443 -2.46 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.27 10.71 -4.07 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.16 8.24 -0.92 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.47 76.94 +3.29 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 มีรายงานวา่ โรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง/ภาคใต ้ (CS) ของบราซิลมี

แนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตดัออ้ยใหม่ชา้กวา่ปกติ เน่ืองจากสภาพอากาศและสตอ็คเอทานอล ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ร่ออ้ย

ไดรั้บประโยชน์จากฝนท่ีตกชุก โดยคาดวา่จะมีมากข้ึนในช่วงท่ีเหลือของเดือน ซ่ึงหากฝนตกต่อเน่ืองไป

จนถึงเดือนมีนาคมปริมาณออ้ยโดยรวมส าหรับออ้ยใหม่อาจจะเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสตอ็คเอทานอลท่ียงัคง

เหลือมีมากเกินไปในปีท่ีแลว้ ฤดูการผลิตทางภาคกลาง/ภาคใต ้ของบราซิลในปี 2562/2563 จะเร่ิมตน้อยา่ง

เป็นทางการในเดือนเมษายน แต่ปกติโรงงานจะเร่ิมตน้ในเดือนมีนาคมเพื่อรับประโยชน์จากราคาเอทานอล

ในช่วงก่อนเร่ิมตน้ฤดูการใหม่ แต่ในปีน้ีสต๊อคเอทานอลมีมาก และราคาไม่จูงใจ ท าใหก้ารเปิดหีบตอ้ง

ล่าชา้ออกไป 

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 กระทรวงเกษตรบราซิล รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคเหนือ/ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (NNE)  ของบราซิลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 เพียง ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 วา่   มี

จ  านวน 2,292,510 ตนั เพิ่มข้ึน 1.8% จาก 2,252,883 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยปริมาณออ้ยเขา้

หีบมีจ านวน 43.512 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 9.5% จาก 39.725 ลา้นตนั ปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน 26.7% เป็น 

2.002 พนัลา้นลิตร จาก 1.581 พนัลา้นลิตร ส าหรับในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ทางภาคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 44.605 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้2.541 ลา้นตนั    และผลิต

เอทานอลได ้1.758 พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 0.563 0.421 +33.73 563.298 583.827 -3.52 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.50 0.40 +25.00 26.360 35.836 -26.44 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.84 0.67 +25.37 30.290 25.333 +19.57 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 111.36 113.24 -166 138.58 137.34 +0.90 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

8.96 8.36 +7.18 35.44 46.90 -24.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

91.04 91.64 -0.65 64.56 53.10 +21.58 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 นาย Emilio Bernardino L. Yulo ตวัแทนชาวไร่ออ้ยในคณะกรรมการ 

SRA กล่าววา่ SRA จะลดการคาดการณ์ส าหรับผลผลิตน ้ าตาลของฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ลง

เหลือ 2.079 ลา้นตนั จาก 2.225 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน เน่ืองจากประสบปัญหาทางดา้นสภาพ

อากาศ ในขณะเดียวกนันาย Roland B. Beltran ตวัแทนของโรงงานน ้าตาลในคณะกรรมการ SRA กล่าววา่

การผลิตน ้าตาลลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา และอุตสาหกรรมก าลงัฟ้ืนตวัหลงัจากไดรั้บ

ผลกระทบจากการน าเขา้น ้าเช่ือมจากขา้วโพด (HFCS)  เขาบอกวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลดลงจากหลายสาเหตุ

ดว้ยกนั หน่ึงในนั้นคือการแข่งขนักบัสวนกลว้ยท่ีดีข้ึนเม่ือ 5-6 ปีท่ีผา่นมา และยงักล่าววา่ขอ้เสนอของ นาย 

Benjamin E. Diokno’s รัฐมนตรีวา่การกระทรวงงบประมาณ ท่ีใหเ้ปิดเสรีน ้าตาลน าเขา้ จะท าใหก้ารผลิต

น ้าตาลของฟิลิปปินส์ลดลง 

 วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 นาย Ram Vilas Paswan รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยข์องอินเดีย 

(The minister of consumer affairs, food & public distribution)  ไดป้ระกาศข้ึนราคาขายน ้าตาลขั้นต ่า ณ 

หนา้โรงงานเป็น 31 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม จาก 29 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม  เพื่อช่วยลา้งหน้ีคา้งช าระของ

เกษตรกรซ่ึงแตะระดบัสูงสุดท่ี 201.67 พนัลา้นรูปีเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ โดยรัฐบาลจะติดตามราคาขาย

ปลีกน ้าตาลต่อไปซ่ึงคาดวา่จะอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 40 รูปีต่อกิโลกรัม ส่วนนาย Praful Vithalani ประธาน

สมาคมการคา้น ้าตาลแห่งอินเดีย กล่าววา่ การเพิ่มข้ึนของราคาน ้าตาลในประเทศส่งผลใหมี้ความเส่ียงใน

การผดินดัการขายใหก้บัผูส่้งออก โดยโรงงานน ้าตาลอาจจะตอ้งการขายในประเทศมากข้ึนซ่ึงท าใหย้าก

ส าหรับอินเดียท่ีจะบรรลุเป้าหมายการส่งออก 5.0 ลา้นตนัส าหรับปี 2561/2562 และยงัเสริมวา่สัญญา

ส าหรับการส่งออกในขณะน้ีมีจ านวน 1.6 ลา้นตนั ในขณะท่ีการส่งออกท่ีเกิดข้ึนจริงมีเพียง 800,000 ตนั  

วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561/2562  (ตุลาคม – กนัยายน)  และเทียบกบัปี 2560/2561 เป็นดงัน้ี 

                                                   หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  3,824.20 4,026.90 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,208.90 1,099.70 

     รวม 5,033.10 5,126.60 
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วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน  และปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุน และนักเก็ง

ก าไรต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงทา้ยสุด ราคาไดป้รับตวัสูงข้ึนค่อนขา้งมาก    โดยดีลเลอร์ระบุวา่ การปรับข้ึนของ

ราคาน ้ ามนัช่วยหนุนราคาน ้ าตาลสัญญาล่วงหน้า ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท์แตะระดบัสูงสุดในปีน้ี ซ่ึงอุปทานตึง

ตวัข้ึน ส่วนหน่ึงนบัตั้งแต่โอเปกและพนัธมิตรน าโดยรัสเซียเร่ิมลดการผลิตแบบสมคัรใจนบัตั้งแต่เดือนท่ีผา่น

มา อีกทั้งตลาดได้รับรงหนุนจากเงินเรียลบราซิลท่ีมีค่าแข็งข้ึน และตลาดหุ้นดาวน์โจนส์ท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 46,258 ล็อต หรือประมาณ 2.350 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short)  51,038 ล็อต หรือประมาณ 2.593 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (15 มกราคม 2562) ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั

ผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
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ฝ่ายตลาด 
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