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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (13 - 17 พฤษภาคม 2562) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 20 ของ
ปี 2562 ราคาน้ าตาลได้เคลื่อนไหวผันผวน และลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์ของ Somar Meteorologia ว่าจะมีฝนตกชุกในสัปดาห์น้ ี ในพื้นที่เพาะปลูก
อ้อยของบราซิ ลซึ่ งอาจชะลอการเก็บเกี่ยวอ้อย และ INTL FCStone คาดการณ์วา่ ในปี 2562/2563 จะมีน้ าตาล
โลกส่ วนขาด จานวน 5.7 ล้านตัน หลังจากในปี 2561/2562 มีน้ าตาลโลกส่ วนขาดจานวน 300,000 ตัน โดย
FCStone คาดการณ์วา่ ผลผลิตน้ าตาลโลกในปี 2562/2563 จะลดลง 1.9% เหลือ 182.2 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิต
น้ าตาลของประเทศไทยปี 2562/2563 จะลดลง 8.8% เหลือ 13.5 ล้านตัน และผลผลิตน้ าตาลของอินเดียจะ
ลดลง 15% เหลือ 28.6 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่การเพาะปลูกลดลงและปริ มาณน้ าฝนต่ากว่าค่าเฉลี่ย รวมถึง
ราคาน้ ามันดิบที่เพิ่มสู งขึ้น และค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่แข็งค่าขึ้น และในช่วงสุ ดท้ายราคาน้ าตาลได้ปรับตัว
ลดลงจากค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลลดลงสู่ ระดับต่าสุ ดในรอบ 7 เดือนครึ่ ง เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ ได้
กระตุน้ ให้เกิดการขายโดยผูผ้ ลิตน้ าตาลของบราซิ ล และลดลงต่อเนื่องจากข่าวของ Conab ที่คาดการณ์การผลิต
น้ าตาลบราซิลจะเพิ่มขึ้น 17.4% และโรงงานของบราซิ ลจะเพิ่มสัดส่ วนการนาอ้อยไปผลิตน้ าตาลเป็ น 39.1%
ราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 11.43-12.06 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้ง
สุ ดท้ายที่ 11.55 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.17 เซนต์ หรื อ 1.45% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือน
ตุลาคม 2562 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 11.83-12.37 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 11.93 เซนต์ ลดลง 0.14 เซนต์ หรื อ
1.16%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม

2562
2562
2563
2563
2563
2563

ราคา
สู งสุ ด
12.06
12.37
13.36
13.51
13.64
13.78

ราคาต่าสุ ด
11.43
11.83
12.85
13.02
13.17
13.39

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2526
11.55
11.93
12.93
13.08
13.22
13.44

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2526
11.72
12.07
13.06
13.21
13.36
13.57

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
-0.17
-0.14
-0.13
-0.13
-0.14
-0.13
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-2มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม

2564
2564
2564
2564
2565

14.27
14.29
14.32
14.27
14.76

13.90
13.95
13.97
14.11
14.43

13.96
13.99
14.01
14.14
14.46

14.11
14.14
14.17
14.28
14.59

-0.15
-0.15
-0.16
-0.14
-0.13

ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีรายงานว่า การเพาะปลูกบี้ทของรัสเซียใกล้จะเสร็ จสมบูรณ์มีเพียงในเขต
ภาคกลาง, โวลก้า และไซบีเรี ย ที่ยงั ต้องเพาะปลูก และจากข้อมูลของ Soyuzrossakhar รายงานว่าเพียง ณ วันที่
13 พฤษภาคม รัสเซี ยเพาะปลูกบี้ทแล้ว 1.1036 ล้านแฮคแต คิดเป็ น 97.8% ของการคาดการณ์ เปรี ยบเทียบกับ
1.0133 ล้านแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อเมริกาใต้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นาย Luca Meierhofer หัวหน้าฝ่ ายการซื้ อขายเงินสดทัว่ โลกของ บริ ษทั
Louis Dreyfus รายงานว่า ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน้ าตาลภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเป็ น 26.7 ล้านตัน จาก 26.5 ล้านตัน ในปี 2561/2562 สัดส่ วนการใช้ออ้ ยไปผลิตน้ าตาลอยูท่ ี่ 35.3%
เพิ่มขึ้นจาก 35.2% ในปี ก่อน ขณะที่มุมมองของ Alvean ผูค้ า้ น้ าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีการร่ วมทุน
ระหว่าง Cargill และ Copersucar SA ราคาเอทานอลจะดีกว่าราคาน้ าตาล สัดส่ วนการใช้ออ้ ยไปผลิตน้ าตาลจะ
อยูท่ ี่ 33.5% โดย Alvean คาดการณ์วา่ ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะมีปริ มาณอ้อยเข้าหีบจานวน 575 ล้านตัน
(573 ล้านตัน ในปี 2561/2562) ผลผลิตน้ าตาลจะมีจานวน 25 ล้านตัน (26.5 ล้านตัน ในปี 2561/2562) ส่ วน
บริ ษทั Cofco คาดว่าในปี ปั จจุบนั ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะผลิตน้ าตาลได้ 25 ล้านตัน ขณะเดียวกัน INTL
FCStone คาดว่าทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลจะผลิตน้ าตาลได้ 27.8 ล้านตัน และสัดส่ วนการใช้ออ้ ยไปผลิต
น้ าตาลจะอยูท่ ี่ 37.1%
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-3เอเชีย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รัฐ Uttar Pradesh ของ
อินเดียมีโรงงานได้หยุดการผลิตไปแล้วเพียง 4 โรงงาน จาก 119 โรงงาน ผลิตน้ าตาลได้ประมาณ 20,000 ตัน/
วัน จากปริ มาณอ้อยโดยเฉลี่ย 177,000 ตัน รวมผลิตน้ าตาลได้ 11.693 ล้านตัน จากปริ มาณอ้อยเข้าหี บ
101.708 ล้านตัน อัตราการหี บสกัด 11.50% ขณะที่ในปี 2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน้ าตาลได้ท้ งั สิ้ น
12.05 ล้านตัน จากปริ มาณอ้อยเข้าหี บ 111.2 ล้านตัน อัตราการหี บสกัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 10.84%
ในปี ก่อน และ 10.61% ในปี 2559/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นาย Prakash Naiknavare ผูอ้ านวยการ National Federation of Cooperative Sugar Factories รายงานว่า หลังจากในปี 2561/2562 รัฐ Maharashtra ผลิตน้ าตาลแตะระดับสู งสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ที่ 10.7 ล้านตัน ในฤดูการผลิตหน้าผลผลิตน้ าตาลมีแนวโน้มที่จะลดลง 15 - 20% เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกลดลง ขณะที่ Naiknavare รายงานงานว่า ผลผลิตที่ลดลงใน Maharashtra เนื่องจากประสบภาวะภัย
แล้ง และราคาพืชอื่น เช่น ถัว่ เหลืองที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ผลผลิตน้ าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 จะมี
จานวน 30 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9% จากปี 2561/2562 อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการบริ โภคภายในประเทศคาด
ว่าจะมีจานวน 26.5 ล้านตัน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นาย Praful Vithalani ประธานสมาคมการค้าน้ าตาลของอินเดีย รายงานว่า
โรงงานน้ าตาลของอินเดียได้ทาสัญญาส่ งออกน้ าตาลจานวน 3 ล้านตัน นับตั้งแต่เริ่ มฤดูการผลิต 1 ตุลาคม โดย
น้ าตาลจานวน 2.853 ล้านตัน ได้มีการเตรี ยมการเพื่อส่ งออก และจานวน 2.129 ล้านตัน ได้ส่งออกไปแล้วภายใน
วันที่ 6 เมษายน โดยเป็ นน้ าตาลทรายดิบจานวน 976,000 ตัน ส่ วนที่เหลือเป็ นน้ าตาลทรายขาว โดยส่ งออกไปยัง
บังคลาเทศ อิหร่ าน ศรี ลงั กา และโซมาเลีย และเมื่อปลายปี ที่แล้วนาย Narendra Modi นายกรัฐนตรี ของอินเดีย
ได้อนุมตั ิเงินช่วยเหลือให้โรงงานส่ งออกน้ าตาลในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) อย่างน้อย 5 ล้านตัน เพื่อ
ช่วยหนุนราคาในประเทศโดยการลดสต็อคภายในประเทศ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจากรุ งนิวเดลีของอินเดียรายงานว่า ผลผลิต
น้ าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 คาดว่าจะลดลง 8.4% จากปี 2561/2562 ซึ่งเป็ นระดับสู งสุ ดเหลือ 30.3 ล้าน
ตัน เนื่ องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดลงและอัตราการผลิตน้ าตาลโดยเฉลี่ยลดลง และเนื่องจากเอทานอล
กลายเป็ นตัวเลือกที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสาหรับโรงงาน คาดว่าในปี 2562/2563 รัฐ Uttar Pradesh จะมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น และในรัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka. ผลผลิตจะลดลง ส่ วนการส่ งออกคาดว่าจะมีจานวน 3.5
ล้านตัน เทียบกับ 3.4 ล้านตัน ในปี ปั จจุบนั
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-4วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด เปิ ดประมูลขายน้ าตาลทรายดิบ ฤดูการลผิต
ปี 2561/2562 ผลการประมูลเป็ นดังนี้
Hi-Pol.
MT.
PTS.
1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2562
Wilmar Sugar Pte. Ltd
24,282.49
31
รวม/เฉลี่ย
24,282.49
31
สรุ ปผลการประมูลขายนา้ ตาลทรายดิบ ฤดูการผลิตปี 2561/2562
งวดส่ งมอบ

ผู้ซื้อ

จานวน
(เมตริกตัน)
133,333.33
133,333.33
133,333.34
400,000.00

งวดส่ งมอบ
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2562
รวม/เฉลีย่

พรีเมี่ยม
(จุด)
57.3825
60.4925
56.9574
58.2775

และได้เปิ ดประมูลขายน้ าตาลทรายดิบตามโควตานาเข้าสหรัฐ ฯ ปี 2561/2562 ส่ วนที่ได้รับการ
จัดสรร จานวน 14,053.13 เมตริ กตัน (Commercial Value) ให้กบั บริ ษทั ASR Group Commodities (US), LLC. ที่
ราคา 487.00 เหรี ยญสหรัฐฯ/เมตริ กตัน หรื อเท่ากับ 22.089975 เซนต์/ปอนด์ เอฟ.โอ.บี. กรุ งเทพฯ และ/หรื อแหลม
ฉบัง และ/หรื อศรี ราชา และ/หรื อเกาะสี ชงั ที่ค่าความหวาน 96 ดีกรี บรรจุแบบเทกอง กาหนดส่ งมอบ 1 มิถุนายน
– 31 กรกฎาคม 2562 โดยผูซ้ ้ื อรับประกันว่าจะส่ งมอบน้ าตาลถึงสหรัฐฯ ก่อนสิ้ นเดือนกันยายน 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 SRA รายงานปริ มาณอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และโมลาส ของฟิ ลิปปิ นส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (กันยายน-สิ งหาคม) เพียงวันที่ 21 เมษายน 2562 ดังนี้
รายการ
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)

ปี 2561/2562
20,635,920
1,965,139

ปี 2560/2561 เปลี่ยนแปลง (%)
20,751,668
-0.56
1,809,486
+8.60
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-5โมลาส (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบ (%)
ผลผลิตโมลาส (%)

914,153
9.52
4.43

906,666
8.72
4.37

+0.83
+9.21
+1.39

วิจารณ์และความเห็น
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ีเคลื่อนไหวผันผวนและลดลงเมื่อเทียบกับ
สัป ดาห์ ก่ อน โดยในช่ วงแรกราคาได้ป รั บ ตัวเพิ่ ม ขึ้ นจากการคาดการณ์ ว่าจะมี ฝนตกชุ ก ในสัป ดาห์ น้ ี ในพื้ นที่
เพาะปลูกอ้อยของบราซิ ลซึ่ งอาจชะลอการเก็บเกี่ ยวอ้อย และการคาดการณ์ ว่าในปี 2562/2563 จะมีน้ าตาลโลก
ส่ ว นขาด จ านวน 5.7 ล้า นตัน หลัง จากในปี 2561/2562 มี น้ าตาลโลกส่ ว นขาดจ านวน 300,000 ตัน และ
คาดการณ์วา่ ผลผลิตน้ าตาลโลกในปี 2562/2563 จะลดลง 1.9% เหลือ 182.2 ล้านตัน เนื่ องจากผลผลิตน้ าตาลของ
ประเทศไทยปี 2562/2563 จะลดลง 8.8% เหลือ 13.5 ล้านตัน และผลผลิตน้ าตาลของอินเดียจะลดลง 15% เหลือ
28.6 ล้านตัน รวมถึงราคาน้ ามันดิบที่เพิ่มสู งขึ้น และค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่แข็งค่าขึ้น และในช่วงสุ ดท้ายราคา
น้ าตาลได้ปรับตัวลดลงจากค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลลดลงสู่ ระดับต่ าสุ ดในรอบ 7 เดื อนครึ่ ง เมื่อเที ยบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ ได้กระตุน้ ให้เกิดการขายโดยผูผ้ ลิตน้ าตาลของบราซิ ล และลดลงต่อเนื่องจากข่าวของ Conab ที่คาดการณ์
การผลิตน้ าตาลบราซิ ลจะเพิ่มขึ้น 17.4% และโรงงานของบราซิ ลจะเพิ่มสัดส่ วนนาอ้อยไปผลิตน้ าตาลเป็ น 39.1%
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่างๆ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ ขายน้ าตาล
สุ ทธิ (Net Short) เป็ นจานวน 157,539 ล็อต หรื อประมาณ 8.003 ล้านตัน เทียบกับที่ ถือตัว๋ ขายน้ าตาลสุ ทธิ (Net
Short) 122,891 ล็อต หรื อประมาณ 6.243 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (7 พฤษภาคม 2562) สาหรับในระยะ
สั้น ๆ หากปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม คาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคงเคลื่ อนไหวผัน
ผวนตามแรงซื้ อและขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา
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