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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  14 - 18  มกราคม  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (14 - 18  มกราคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 3 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากราคาน ้ามนัท่ีปรับตวั

สูงข้ึนซ่ึงเป็นผลบวกต่อเอทานอลและน ้าตาล จากแนวโนม้ของผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลท่ีหนัเหความสนใจไป

ท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ค่าเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ก่อนท่ีจะ

ปรับตวัลดลงตามราคาน ้ามนัท่ีลดลง  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับปรับตวัข้ึน ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับเพิ่มข้ึน 

หลงัจากโอเปกรายงานการลดการผลิตเพื่อลดอุปทานโลก รวมทั้งสัญญาณความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา

สงครามการคา้สหรัฐฯ-จีน ไดก้ระตุน้การใชอ้อ้ยในการผลิตเอทานอลแทนน ้าตาลในประเทศบราซิล   ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.63-13.27 เซนต ์และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.03 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.25 เซนต ์หรือ 1.96% และราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.77-13.37 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  13.16 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.24 

เซนต ์หรือ 1.86% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
18 มกราคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
11 มกราคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.27 12.63 13.03 12.78 +0.25 
พฤษภาคม 2562 13.37 12.77 13.16 12.92 +0.24 
กรกฎาคม 2562 13.45 12.89 13.30 13.01 +0.29 

29 ตุลาคม 2562 13.72 13.15 13.60 13.28 +0.32 
มีนาคม 2563 14.30 13.76 14.24 13.87 +0.37 
พฤษภาคม  2563 14.27 13.81 14.23 13.88 +0.35 
กรกฎาคม 2563 14.26 13.80 14.23 13.87 +0.36 
ตุลาคม 2563 14.36 13.96 14.35 13.98 +0.37 
มีนาคม 2564 14.72 14.35 14.75 14.39 +0.36 
พฤษภาคม  2564 14.67 14.67 14.71 14.35 +0.36 
กรกฎาคม  2564 14.63 14.55 14.69 14.34 +0..35 
ตุลาคม  2564 14.68 14.59 14.78 14.48 +0.30 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็กรายงานวา่ในปี 2561/2562  

สาธารณรัฐเช็กมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 555,000  ตนั มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือ

กลางเดือนตุลาคม  5,000 ตนั   แต่ลดลงจาก 636,002 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทลดลงจากประมาณการคราว

ก่อน  0.2 ลา้นตนั เหลือ 4.1 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจาก 4.977 ลา้นตนั ในปีก่อน และคาดวา่เปอร์เซนตน์ ้าตาลจะอยู่

ท่ี 18.3%  เพิ่มข้ึนจาก 18.0% ในประมาณการคราวก่อน และ17.5% ในปีก่อน ฤดูการผลิตเร่ิมข้ึนเม่ือเดือน

กนัยายน (ชา้กวา่ปีก่อน 6 วนั) และประมาณการวา่จะส้ินสุดวนัท่ี 29 มกราคม  (ชา้กวา่ปี 2560/2561 จ านวน 

1 วนั)  และในประมาณการคร้ังน้ีไม่ไดค้าดการณ์จ านวนบ้ีทท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอล  ซ่ึงในปี 2560/2561 

ใชบ้ี้ทไป 684,040 ตนั  และในประมาณการเม่ือเดือนตุลาคมไดค้าดการณ์ไวจ้  านวน 700,000 ตนั  

วนัท่ี  17 มกราคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในปี 2562 พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของ

รัสเซียมีจ านวน 1.1 ลา้นแฮคแต  เช่นเดียวกนักบัปีก่อน  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดของรัสเซียคาดวา่จะ

เพิ่มข้ึน 1.6% เป็น 80.5 ลา้นแฮคแต  จาก 79.2 ลา้นแฮคแต ในปี 2561 ซ่ึงถา้เป็นจริงจะนบัเป็นคร้ังแรกตั้งแต่

ปี 2545 ท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกเกิน 80 ลา้นแฮคแต 

วนัท่ี 16 มกราคม 2562  คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของเบลารุสรายงานวา่ในปี 2561 ณ วนัท่ี 14 

มกราคม 2562 เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4.8 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.6 ตนั/แฮค ลดลงจาก 4.989 ลา้น

ตนั และ 50.0 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 

49.1 ตนั/แฮค ลดลงจาก 51.2 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 15 มกราคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง        
ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2562 บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตมีจ านวน 12.46 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้1,692,300 
ตนั  ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แต่มีรายงานผลผลิตน ้าตาล ณ วนัท่ี 15 มกราคม
ปีก่อน มีจ านวน 2.034 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.58% ลดลงจาก 14.35% ในปีก่อน และ Ukrtsukor 
คาดวา่ในปี 2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้1.75 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 
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ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรของเยอรมนีรายงานวา่ในเดือนพฤศจิกายน 2561  เยอรมนี
ผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้1,280,230 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 1,265,359 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน และเพิ่มข้ึนจาก 1,260,448 ตนั ในเดือนตุลาคม   รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  ส้ินสุดเดือน
พฤศจิกายนมีจ านวน 2,831,674 ตนั ลดลงจาก 3,201,144 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   ปริมาณบ้ีทท่ี
ส่งเขา้โรงงานมีประมาณ 17.298 ลา้นตนั  ลดลงจาก 20.740 ลา้นตนั  แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลในบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 
19.35%  จาก 17.75% ในปีก่อน   
 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 17 มกราคม 2562 มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2562 ได ้ 39,893 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 

40,191 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  272,987 ตนั ลดลงจาก 

314,362 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลลดลงมาอยูท่ี่  10.99% จาก 11.14% ในปี

ก่อน 

 วนัท่ี 16 มกราคม 2562  Sader  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 12  มกราคม 2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 168,928 178,762 -5.50 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 13,543,554 14,070,689 -3.75 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,317,429 1,443,902 -8.76 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.73 10.26 -5.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.80 8.08 -3.45 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.17 78.71 1.86 

  

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 18 มกราคม 2562   INTL FCStone คาดนวา่ ในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะ

ผลิตน ้าตาลได ้30.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 14%   โดยในฤดูการผลิตใหม่ซ่ึงจะเร่ิมตน้ในเดือนเมษายน 
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โรงงานจะใชอ้อ้ยไปผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 41% จาก 35.3%  ในฤดูการผลิตก่อน และลดการผลิตเอทานอล   

เน่ืองจากราคาน ้ามนัลดลง  ผลผลิตเอทานอลคาดวา่จะมีจ านวน 26.8 พนัลา้นลิตร  ลดลงจาก 30 พนัลา้นลิตร 

ในฤดูการผลิตก่อน  และผลผลิตออ้ยจะมีจ านวน 564.7 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือน

พฤศจิกายน  และลดลง 1% จากปี 2561/2562   เน่ืองจากในเดือนธนัวาคมมีปริมาณฝนตกต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

วนัท่ี 17 มกราคม 2562   กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ ในปี 2561/2562 เพียง ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562  โรงงานน ้าตาลในภาคเหนือ / ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (NNE) ผลิตน ้าตาลได ้1,952,653 ตนั 

(tel quel) เพิ่มข้ึน 11.8% จาก 1,862,468 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 

37.805 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 4.8%  จาก 33.810 ลา้นตนั ในปีก่อน ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.780 พนัลา้นลิตร 

เพิ่มข้ึน  30.5% จาก 1.364 พนัลา้นลิตรในปีก่อน  ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลของ NNE ในปี 2560/2561 มีจ านวน 

2.541 ลา้นตนั และผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.758 พนัลา้นลิตร  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 44.605 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 15 มกราคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธันวาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2561/62 
ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 2.410 2.556 -5.72 562.029 583.240 -3.64 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.72 0.116 -38.33 26.339 35.829 -26.49 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.204 0.189 +7.69 30.123 25.223 +19.43 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 144.11 147.88 -2.55 138.65 137.37 +0.93 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

21.65 32.24 -32.85 35.47 46.93 -24.42 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

78.35 67.76 +15.63 64.53 53.07 +21.59 
  

เอเชีย 

 วนัท่ี 16 มกราคม 2562  นาย Shekhar Gaikwad กรรมาธิการน ้าตาลของอินเดีย รายงานวา่เพียง ณ 

วนัท่ี 6 มกราคม 2562 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra เพิ่มข้ึนเป็น 4.895 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล 
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ทรายขาว)  จาก 4.245 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 185 โรงงาน 

มากกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  3 โรงงาน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 46.199 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

41.122 ลา้นตนั ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 10.60% เพิ่มข้ึนจาก 10.32% ในปีก่อน  และคาดวา่ในปีน้ี

ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 9.5 ลา้นตนั  จาก 10.7 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากภยัแลง้และการระบาดของ

ดว้งขาว (white grub)  

 วนัท่ี  15  มกราคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  23 ธนัวาคม   2561 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 7,260,622 6,811,450 +6.59 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 647,994 579,237 +11.87 
โมลาส (ตนั) 287,377 260,587 +10.28 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.92 8.50 +4.95 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.96 3.83 +3.46 

    

วจิารณ์และความเห็น 

   ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  (short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน และค่าเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ   

ในขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนอยูใ่น

กรอบแคบ ๆ ตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
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