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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15  มีนาคม  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 11 - 15 มีนาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 11 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนจากสัปดาห์ก่อน จากราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

ราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่

การผลิตน ้าตาล นอกจากน้ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ในปี 2561/2562 ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียอาจลดลง 1.5 – 2.0 ลา้นตนั เพราะโรงงานไปเพิ่มการผลิตเอทานอล  และ Unica รายงานผลผลิตน ้าตาล

ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ มีจ านวน 26.364 ลา้นตนั ลดลงจาก 35.846 ลา้นตนั ในปี

ก่อน  ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 30.425 พนัลา้นลิตร จาก 25.478 พนัลา้นลิตร  และปัจจยัสนบัสนุน

อีกประการหน่ึงคือบริษทัผูค้า้น ้าตาล Sucden คาดวา่การขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกในปี 2562/2563 อาจเพิ่มข้ึนเป็น  

4 ลา้นตนั จาก 1 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  โดยบริษทั Sucden ประมาณการผลผลิตน ้าตาลของประเทศไทยใน

ปี 2562/2563 อาจจะลดลง 11%  เหลือ 12 ลา้นตนั  และของอินเดียอาจจะลดลง 18%  เหลือ 26 ลา้นตนั  

เพราะวา่เกิดภาวะภยัแลง้ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 12.17-12.69 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.52 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.34 เซนต ์

หรือ 2.79%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.38-12.84 เซนต ์ และ

ปิดตลาดท่ี 12.68 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.31 เซนต ์ หรือ 2.51% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 มีนาคม  2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8 มีนาคม  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2562 12.69 12.17 12.52 12.18 +0.34 
กรกฎาคม 2562 12.84 12.38 12.68 12.37 +0.31 
ตุลาคม 2562 13.16 12.76 13.03 12.74 +0.29 
มีนาคม 2563 14.00 12.56 13.92 13.55 +0.37 
พฤษภาคม  2563 14.10 13.71 14.05 13.70 +0.35 
กรกฎาคม 2563 14.17 13.82 14.14 13.80 +0.34 
ตุลาคม 2563 14.34 13.99 14.32 13.97 +0.35 
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มีนาคม 2564 14.83 14.54 14.87 14.47 +0.40 
พฤษภาคม  2564 14.82 14.53 14.86 14.45 +0.41 
กรกฎาคม  2564 14.77 14.53 14.86 14.44 +0.42 
ตุลาคม  2564 14.70 14.70 14.98 14.57 +0.41 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัตก 
  วนัท่ี 13 มีนาคม  2562  สหภาพยโุรปอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA/ 

EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม  2562 จ านวน 13,895 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 25,113 ตนั ในสัปดาห์

ก่อนหนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 388,839 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 242,493 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์(143,900 ตนั) ฟิจิ (68,840 

ตนั)  เบลิซ  (65,635 ตนั) และมอริเชียส (54,200 ตนั) 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2562  ได ้125,473 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 123,386 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 118,857 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562  

มีจ านวน  1,898,175 ตนั  เพิ่มข้ึน 0.50% จาก 1,888,674 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

114.82 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 3.35%  จาก 111.10 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.27 ตนั/

แฮคแต เพิ่มข้ึน 5.61%  จาก 11.62 ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2562 ได ้ 44,674 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 
36,384 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  586,736 ตนั ลดลงจาก 
619,618 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่ 11.48% จาก 11.49% ในปีก่อน 
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 วนัท่ี  13  มีนาคม  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี  9 มีนาคม 2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 415,531 420,890 -1.27 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 32,506,624 31,622,328 +2.80 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,480,467 3,477,040 +0.10 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.71 11.00 -2.62 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.38 8.26 +1.39 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.23 75.13 +4.12 

 
  วนัท่ี 11 มีนาคม 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 
ปี 2561/2562  (ประมาณการ) 

 
(ประมาณการ) 

 

ปี 2560/2561 

(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
 มีนาคม กุมภาพนัธ์ 

สตอ็คตน้ปี 2,008 2,008 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 9,103 

5,004 
4,099 
2,078 

0 
1,875 

145 

9,017 
4,900 
4,117 
2,091 

0 
1,875 

150 

9,293 
5,279 
4,014 
1,983 

0 
1,862 

169 

8,969 
5,103 
3,866 
2,055 

43 
1,628 

140 

    จากบ้ีท 5,004 4,900 5,279 5,103 
    จากออ้ย 4,009 4,117 4,014 3,866 
          ฟลอริดา  2,078 2,091 1,983 2,055 
          ฮาวาย 0 0 0 43 
          หลุยส์เซียนา 1,875 1,875 1,862 1,628 
          เทก็ซสั 145 150 169 140 
ปริมาณการน าเขา้ 2,862 3,076 2,277 3,244 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,560 1,560 1,663 1,611 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 326 419 
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     อ่ืน ๆ 952 1,165 1,287 1,213 
     เมก็ซิโก 897 1,120 1,223 1,201 
อุปทานรวม 13,973 14,100 14,445 14,267 
     การส่งออก 35 35 170 95 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,270 12,270 12,185 12,258 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,048 12,102 
       - อ่ืน ๆ 145 145 137 156 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 82 38 
อุปสงคร์วม 12,305 12,305 12,438 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,668 1,795 2,008 1,876 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.6 14.6 16.1 15.1 
 

  
อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 Datagro คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 
2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) จะมีจ านวน 29.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 26.4 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือน
ตุลาคม และเพิ่มข้ึนจาก 26.5 ลา้นตนั ในปีปัจจุบนั  และคาดการณ์ปริมาณออ้ยวา่จะมีประมาณ 583 ลา้นตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 570 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนในช่วงทา้ยท าใหผ้ผลลิตออ้ย/ไร่
เพิ่มข้ึน ส่วนผลผลิตเอทานอลคาดวา่จะมีจ านวน 30.2 พนัลา้นลิตร  เทียบกบั 30.5 พนัลา้นลิตร ในปี 
2561/2562 โดยตวัเลขดงักล่าวรวมถึงเอทานอลจากขา้วโพด ซ่ึงในฤดูการผลิตหนา้จะมีประมาณ 1.15 
พนัลา้นลิตร 
 วนัท่ี 12 มีนาคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 0.543 0.731 -25.72 564.139 585.135 -3.59 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.002 0.005 -60.00 26.364 35.846 -26.45 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.074 0.075 -1.33 30.425 25.478 +19.42 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 102.76 102.14 +0.61 138.54 137.26 +0.93 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

4.46 7.06 -36.83 35.40 46.84 -24.42 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

95.54 92.94 +2.80 64.60 53.16 +21.52 
  

เอเชีย 

 วนัท่ี  15  มีนาคม  2562 มีรายงานวา่ ในเดือนมกราคม 2562 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้1,571,256 
ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลง 10% จาก 1,745,394 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 4 
เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้ 2.126 ลา้นตนั หรือ
ลดลง 20% จาก 2.628 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้  ขณะท่ีในปี 
2560/2561 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้6.565 ลา้นตนั  ลดลงจาก 7.080 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 
 วนัท่ี  12  มีนาคม  2562  กระทรวงเกษตรของจีนรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-

กนัยายน) คาดวา่จีนจะผลิตน ้าตาลได ้ 10.6 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 10.7 ลา้นตนั ท่ี

คาดการณ์ไวค้ร้ังก่อน แต่ยงัเพิ่มข้ึนจาก 10.3  ลา้นตนั ในปี 2560/2561  และในปี 2561/2562 จีนผลิตน ้าตาล

จากออ้ยไดจ้  านวน 9.25 ลา้นตนั เทียบกบั 9.27 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  และน ้าตาลจากบ้ีท

จ านวน 1.35 ลา้นตนั เทียบกบั 1.43 ลา้นตนั   ขณะท่ีในปี 2560/2561 จีนผลิตน ้าตาลได ้10.31 ลา้นตนั  โดย

เป็นน ้าตาลจากออ้ยจ านวน 9.61 ลา้นตนั  ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลจากบ้ีท  และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 

2561/2562 มีจ านวน 1.24 ลา้นแฮคแต  ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 230,000 แฮคแต 

 วนัท่ี  12  มีนาคม  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  17 กุมภาพนัธ์ 2562 ดงัน้ี   
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 13,880,984 12,928,062 +7.37 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,278,234 1,107,041 +15.46 
โมลาส (ตนั) 567,948 517,409 +9.77 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.21 8.56 +7.54 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.09 4.00 +2.23 
  

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนงเม่ือเทียบกบั 

สัปดาห์ก่อน  จากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียอาจลดลง 1.5 – 2.0 ลา้นตนั เพราะ

โรงงานไปเพิ่มการผลิตเอทานอล  และ Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ณ ส้ินเดือน

กุมภาพนัธ์มีจ านวน 26.364 ลา้นตนั ลดลงจาก 35.846 ลา้นตนั ในปีก่อน  ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 

30.425 พนัล้านลิตร จาก 25.478 พนัล้านลิตร  และปัจจยัสนับสนุนอีกประการหน่ึงคือบริษทัผูค้ ้าน ้ าตาล 

Sucden คาดว่าการขาดดุลน ้ าตาลทั่วโลกในปี 2562/2563 อาจเพิ่มข้ึนเป็น  4 ล้านตัน จาก 1 ล้านตนั ในปี 

2561/2562 โดยบริษทั Sucden ประมาณการผลผลิตน ้ าตาลของประเทศไทยในปี 2562/2563 อาจจะลดลง 11%  

เหลือ 12 ล้านตนั  และของอินเดียอาจจะลดลง 18%  เหลือ 26 ล้านตนั  เพราะว่าเกิดภาวะภยัแล้ง  ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ปรากฎว่าไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ 

(Net Short) เป็นจ านวน 126,026 ล็อต หรือประมาณ  6.402 ล้านตนั เทียบกับท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short)  73,620 ล็อต หรือประมาณ 3.740 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (5 มีนาคม 2562) ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั

ผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               
18 มีนาคม  2562 


