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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  13  - 17 พฤษภาคม 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (13 - 17 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 20 ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึน  จากการคาดการณ์ของ Somar Meteorologia วา่จะมีฝนตกชุกในสัปดาห์น้ี ในพื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ยของบราซิลซ่ึงอาจชะลอการเก็บเก่ียวออ้ย  และ INTL FCStone คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 จะมีน ้าตาล

โลกส่วนขาด จ านวน  5.7 ลา้นตนั หลงัจากในปี 2561/2562 มีน ้าตาลโลกส่วนขาดจ านวน 300,000 ตนั โดย 

FCStone คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 จะลดลง 1.9% เหลือ 182.2 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิต

น ้าตาลของประเทศไทยปี 2562/2563 จะลดลง 8.8%  เหลือ 13.5 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะ

ลดลง 15% เหลือ 28.6 ลา้นตนั  เน่ืองจากพื้นท่ีการเพาะปลูกลดลงและปริมาณน ้าฝนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  รวมถึง

ราคาน ้ามนัดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึน และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

ลดลงจากค่าเงินเรียลของบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ได้

กระตุน้ใหเ้กิดการขายโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล และลดลงต่อเน่ืองจากข่าวของ Conab ท่ีคาดการณ์การผลิต

น ้าตาลบราซิลจะเพิ่มข้ึน 17.4% และโรงงานของบราซิลจะเพิ่มสัดส่วนการน าออ้ยไปผลิตน ้าตาลเป็น 39.1%  

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.43-12.06 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี  11.55 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.17 เซนต ์ หรือ 1.45%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.83-12.37 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 11.93 เซนต ์ลดลง 0.14 เซนต ์ หรือ 

1.16% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

17 พฤษภาคม 2526 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

10 พฤษภาคม 2526 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2562 12.06 11.43 11.55 11.72 -0.17 
ตุลาคม 2562 12.37 11.83 11.93 12.07 -0.14 
มีนาคม 2563 13.36 12.85 12.93 13.06 -0.13 
พฤษภาคม  2563 13.51 13.02 13.08 13.21 -0.13 
กรกฎาคม 2563 13.64 13.17 13.22 13.36 -0.14 
ตุลาคม 2563 13.78 13.39 13.44 13.57 -0.13 
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มีนาคม 2564 14.27 13.90 13.96 14.11 -0.15 
พฤษภาคม  2564 14.29 13.95 13.99 14.14 -0.15 
กรกฎาคม  2564 14.32 13.97 14.01 14.17 -0.16 
ตุลาคม  2564 14.27 14.11 14.14 14.28 -0.14 
มีนาคม  2565 14.76 14.43 14.46 14.59 -0.13 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  15  พฤษภาคม 2562  มีรายงานวา่ การเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์มีเพียงในเขต

ภาคกลาง, โวลกา้ และไซบีเรีย ท่ียงัตอ้งเพาะปลูก  และจากขอ้มูลของ Soyuzrossakhar รายงานวา่เพียง  ณ วนัท่ี 

13 พฤษภาคม รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทแลว้  1.1036 ลา้นแฮคแต คิดเป็น 97.8% ของการคาดการณ์ เปรียบเทียบกบั 

1.0133 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  16  พฤษภาคม 2562  นาย Luca Meierhofer หวัหนา้ฝ่ายการซ้ือขายเงินสดทัว่โลกของ บริษทั 

Louis Dreyfus รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเพิ่มข้ึนเพียง

เล็กนอ้ยเป็น 26.7 ลา้นตนั จาก 26.5 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 สัดส่วนการใชอ้อ้ยไปผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 35.3% 

เพิ่มข้ึนจาก 35.2%  ในปีก่อน  ขณะท่ีมุมมองของ Alvean ผูค้า้น ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลกท่ีมีการร่วมทุน

ระหวา่ง Cargill และ Copersucar SA ราคาเอทานอลจะดีกวา่ราคาน ้าตาล สัดส่วนการใชอ้อ้ยไปผลิตน ้าตาลจะ

อยูท่ี่ 33.5%  โดย Alvean คาดการณ์วา่ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน  575 ลา้นตนั 

(573 ลา้นตนั ในปี 2561/2562)  ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 25 ลา้นตนั (26.5 ลา้นตนั ในปี 2561/2562) ส่วน

บริษทั Cofco คาดวา่ในปีปัจจุบนัทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้25 ลา้นตนั ขณะเดียวกนั INTL 

FCStone คาดวา่ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้ 27.8 ลา้นตนั  และสัดส่วนการใชอ้อ้ยไปผลิต

น ้าตาลจะอยูท่ี่ 37.1% 
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เอเชีย 
 วนัท่ี  17  พฤษภาคม 2562  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 รัฐ Uttar Pradesh ของ

อินเดียมีโรงงานไดห้ยดุการผลิตไปแลว้เพียง 4 โรงงาน จาก 119 โรงงาน  ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 20,000 ตนั/

วนั จากปริมาณออ้ยโดยเฉล่ีย 177,000 ตนั   รวมผลิตน ้าตาลได ้11.693 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ  

101.708 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.50%    ขณะท่ีในปี 2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลไดท้ั้งส้ิน 

12.05 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 111.2 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัเพิ่มข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบั 10.84% 

ในปีก่อน และ 10.61% ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี  17  พฤษภาคม 2562 นาย Prakash Naiknavare ผูอ้  านวยการ National Federation of Co-

operative Sugar Factories รายงานวา่ หลงัจากในปี 2561/2562 รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ าตาลแตะระดบัสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ท่ี 10.7 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตหนา้ผลผลิตน ้าตาลมีแนวโนม้ท่ีจะลดลง 15 - 20% เน่ืองจากพื้นท่ี

เพาะปลูกลดลง ขณะท่ี  Naiknavare รายงานงานวา่ ผลผลิตท่ีลดลงใน Maharashtra เน่ืองจากประสบภาวะภยั

แลง้ และราคาพืชอ่ืน เช่น ถัว่เหลืองท่ีใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 จะมี

จ านวน 30 ลา้นตนั  ลดลงประมาณ 9% จากปี 2561/2562  อยา่งไรก็ตาม   ปริมาณการบริโภคภายในประเทศคาด

วา่จะมีจ านวน 26.5 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 นาย Praful Vithalani ประธานสมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดีย รายงานวา่ 

โรงงานน ้าตาลของอินเดียไดท้  าสัญญาส่งออกน ้าตาลจ านวน 3 ลา้นตนั นบัตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิต 1 ตุลาคม โดย

น ้าตาลจ านวน 2.853 ลา้นตนั ไดมี้การเตรียมการเพื่อส่งออก และจ านวน 2.129 ลา้นตนั ไดส่้งออกไปแลว้ภายใน

วนัท่ี 6 เมษายน โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 976,000 ตนั ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลทรายขาว โดยส่งออกไปยงั 

บงัคลาเทศ อิหร่าน ศรีลงักา และโซมาเลีย  และเม่ือปลายปีท่ีแลว้นาย Narendra Modi นายกรัฐนตรีของอินเดีย

ไดอ้นุมติัเงินช่วยเหลือให้โรงงานส่งออกน ้าตาลในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยา่งนอ้ย 5 ลา้นตนั เพื่อ

ช่วยหนุนราคาในประเทศโดยการลดสตอ็คภายในประเทศ   

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจ ากรุงนิวเดลีของอินเดียรายงานวา่ ผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 คาดวา่จะลดลง 8.4% จากปี 2561/2562 ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเหลือ 30.3 ลา้น

ตนั เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลดลงและอตัราการผลิตน ้าตาลโดยเฉล่ียลดลง และเน่ืองจากเอทานอล 

กลายเป็นตวัเลือกท่ีน่าดึงดูดยิ่งข้ึนส าหรับโรงงาน  คาดวา่ในปี 2562/2563  รัฐ Uttar Pradesh  จะมีผลผลิต

เพิ่มข้ึน และในรัฐ Maharashtra และรัฐ  Karnataka. ผลผลิตจะลดลง  ส่วนการส่งออกคาดวา่จะมีจ านวน 3.5 

ลา้นตนั เทียบกบั 3.4 ลา้นตนั ในปีปัจจุบนั 
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 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการลผติ

ปี 2561/2562  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol.  
MT. PTS. 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน  2562 Wilmar Sugar  Pte. Ltd 24,282.49 31 
              รวม/เฉลี่ย 24,282.49 31 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบ ฤดูการผลติปี 2561/2562 

 

 และไดเ้ปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบตามโควตาน าเขา้สหรัฐ ฯ  ปี 2561/2562 ส่วนท่ีไดรั้บการ 

จดัสรร จ านวน 14,053.13 เมตริกตนั (Commercial Value)  ใหก้บับริษทั ASR Group Commodities (US), LLC. ท่ี

ราคา 487.00 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตนั หรือเท่ากบั 22.089975 เซนต/์ปอนด์ เอฟ.โอ.บี. กรุงเทพฯ และ/หรือแหลม

ฉบงั และ/หรือศรีราชา และ/หรือเกาะสีชงั ท่ีค่าความหวาน 96 ดีกรี บรรจุแบบเทกอง ก าหนดส่งมอบ 1 มิถุนายน 

– 31 กรกฎาคม 2562 โดยผูซ้ื้อรับประกนัวา่จะส่งมอบน ้าตาลถึงสหรัฐฯ ก่อนส้ินเดือนกนัยายน 2562 

 วนัท่ี  13  พฤษภาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  21 เมษายน   2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,635,920 20,751,668 -0.56 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,965,139 1,809,486 +8.60 

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2562 133,333.33  57.3825 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 133,333.33  60.4925 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2562 133,333.34 56.9574 

รวม/เฉลีย่ 400,000.00 58.2775 
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โมลาส (ตนั) 914,153 906,666 +0.83 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.52 8.72 +9.21 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.43 4.37 +1.39 

 

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและลดลงเม่ือเทียบกบั 

สัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาได้ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกในสัปดาห์น้ี ในพื้นท่ี

เพาะปลูกออ้ยของบราซิลซ่ึงอาจชะลอการเก็บเก่ียวออ้ย  และการคาดการณ์ว่าในปี 2562/2563 จะมีน ้ าตาลโลก

ส่วนขาด จ านวน  5.7 ล้านตัน  หลังจากในปี 2561/2562 มีน ้ าตาลโลกส่วนขาดจ านวน 300,000 ตัน  และ 

คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้ าตาลโลกในปี 2562/2563 จะลดลง 1.9% เหลือ 182.2 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตน ้ าตาลของ

ประเทศไทยปี 2562/2563 จะลดลง 8.8%  เหลือ 13.5 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียจะลดลง 15% เหลือ 

28.6 ลา้นตนั  รวมถึงราคาน ้ ามนัดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึน และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแข็งค่าข้ึน  และในช่วงสุดทา้ยราคา

น ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงจากค่าเงินเรียลของบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ  ไดก้ระตุน้ใหเ้กิดการขายโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล และลดลงต่อเน่ืองจากข่าวของ Conab ท่ีคาดการณ์

การผลิตน ้ าตาลบราซิลจะเพิ่มข้ึน 17.4% และโรงงานของบราซิลจะเพิ่มสัดส่วนน าออ้ยไปผลิตน ้ าตาลเป็น 39.1%    

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 157,539 ล็อต หรือประมาณ 8.003 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short)  122,891 ล็อต หรือประมาณ 6.243 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (7 พฤษภาคม 2562) ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั

ผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
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ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

21 พฤษภาคม 2562 



www.sugarzone.in.th 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด  
13 พฤษภาคม 2562 

 
 

 
   
  
 


