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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 15 - 19 เมษายน 2562
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 15 - 19 เมษายน 2562) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 16 ของปี
2562 ตลาดเปิ ดทาการเพียง 4 วัน โดยในวันที่ 19 เมษายน 2562 ตลาดปิ ดทาการเนื่องในวัน Good Friday โดย
ในสัปดาห์น้ ีราคาน้ าตาลได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคา
น้ าตาลได้ปรับตัวลดลง ตามราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับมีรายงานการขายของกลุ่มกองทุนและ
นักเก็งกาไรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และแรงขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค ในขณะที่ค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลลดลง
ต่าสุ ดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งเป็ นแรงกดดันต่อการส่ งออกของผูผ้ ลิตน้ าตาลใน
บราซิล และจากการคาดการณ์อุปทานน้ าตาลโลกที่มีเป็ นจานวนมาก โดยคณะกรรมาธิ การยุโรปกล่าวว่าผลผลิต
น้ าตาลของสหภาพยุโรปปี 2562/2563 จะเพิ่มขึ้น 4% เป็ น 18.3 ล้านตัน และในช่วงสุ ดท้ายราคาได้ปรับตัว
เพิ่มขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 1 เดือน หลังจากที่ราคาเอทานอลในบราซิ ลพุง่ สู งทาให้กองทุนเข้ามาซื้ อน้ าตาลคืน
จากตลาด (Short-covering) สาหรับเดือนนี้ ราคาเอทานอล hydrous ของบราซิ ลเพิ่มขึ้น 24% เป็ น 2,090 เรี ยล/
ลูกบาศก์เมตร และสู งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 ราคาเอทานอลที่สูงขึ้นอาจกระตุน้ ให้โรงงานน้ าตาลบราซิ ลหันไป
ผลิตเอทานอลมากกว่าน้ าตาล และอีกปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือการคาดการณ์จาก FAS ของ USDA
ที่วา่ ผลผลิตน้ าตาลของไทยในปี 2562/2563 จะลดลง 2% เหลือ 13.9 ล้านตัน ประกอบกับค่าเงินเรี ยลของ
บราซิลแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งทาให้การส่ งออกของผูผ้ ลิตน้ าตาลในบราซิ ลลดลง ราคา
น้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 12.31-12.89 เซนต์
และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 12.76 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต์ หรื อ 0.08% และราคาน้ าตาลตาม
สัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 12.50-13.01 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 12.98 เซนต์ เพิ่มขึ้น
0.06 เซนต์ หรื อ 0.46%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
พฤษภาคม 2562
กรกฎาคม 2562
ตุลาคม
2562

ราคา
สู งสุ ด
12.89
13.01
13.28

ราคาต่าสุ ด
12.31
12.50
12.82

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
18 เมษายน 2562
12.76
12.98
13.25

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
12 เมษายน 2562
12.77
12.92
13.23

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
-0.01
+0.06
+0.02

www.sugarzone.in.th

-2-

มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม

2563
2563
2563
2563
2564
2564
2564
2564
2565

14.18
14.24
14.29
14.42
14.94
14.91
14.89
15.00
15.30

13.75
13.88
13.95
14.11
14.58
14.65
14.65
14.73
15.01

14.14
14.20
14.25
14.38
14.90
14.90
14.88
14.98
15.27

14.08
14.18
14.27
14.43
14.99
14.98
14.97
15.11
15.42

+0.06
+0.02
-0.02
-0.05
-0.09
-0.08
-0.09
-0.13
-0.15

ข่ าวทีส่ าคัญ
น้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการ
ซื้ อขายลงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ปรากฎว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ นจานวน 2,554 ล็อต หรื อ
ประมาณ 127,700 เมตริ กตัน โดยบริ ษทั E D & F Man เป็ นผูร้ ับมอบน้ าตาลทั้งหมด สาหรับผูส้ ่ งมอบได้แก่
บริ ษทั Wilmar จานวน 1,896 ล็อต , บริ ษทั Alvean จานวน 502 ล็อต และบริ ษทั Tereos จานวน 156 ล็อต โดย
เป็ นน้ าตาลจากอินเดีย
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 18 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรคาซัคสถานรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 18 เมษายน คาซัคสถาน
เพาะปลูกบี้ทได้ 5,000 แฮคแต ซึ่งคิดเป็ น 21.8% ของแผนในการเพาะปลูก 22,800 แฮคแต โดยเพาะปลูกใน
Almaty 3,200 แฮคแต (22.8%) และ Zhambyl 1,800 แฮคแต (20.1%)
วันที่ 18 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซี ยรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 เกษตรกร
ได้เพาะปลูกบี้ทแล้ว 378,200 แฮคแต เพิ่มขึ้นจาก 254,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 33.3%
ของพื้นที่เพาะปลูกเป้ าหมายในปี การผลิตนี้
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-3วันที่ 18 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรของยูเครนรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 ยูเครน
เพาะปลูกบี้ทได้ 194,000 แฮคแต มากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งคิดเป็ น 79% ของ
พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดจานวน 245,000 แฮคแต ขณะที่ สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์
พื้นที่เพาะปลูกไว้ที่ 220,000-230,000 แฮคแต
วันที่ 17 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรของเบลารุ สรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 16 เมษายน 2562
เกษตรกรเพาะปลูกบี้ทได้ 49,400 แฮคแต หรื อ 51.5% ของพื้นที่เพาะปลูก เทียบกับ 7,670 แฮคแต ในช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย และในปี นี้คาดว่าจะมีพ้นื ที่เพาะปลูกประมาณ 96,000 แฮค
แต ลดลงจาก 102,400 แฮคแต ในปี ก่อน
ยุโรปตะวันตก
วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่า ในปี 2562/2563 สหภาพยุโรปจะผลิตน้ าตาล
ทรายขาวได้ 18.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.9% จาก 17.6 ล้านตัน ที่คาดกว่าจะผลิตได้ ในปี 2561/2562 และต่ากว่า 21.3
ล้านตัน ในปี 2560/2561 หลังจากการยกเลิกโควตาน้ าตาลในสหภาพยุโรป และคาดว่าในปี 2562/2563 สหภาพ
ยุโรปจะส่ งออกน้ าตาลทรายขาวจานวน 1.7 ล้านตัน เท่ากับที่คาดการณ์ไว้ในปี 2561/2562 แต่ลดลงจาก 3.4
ล้านตัน ในปี 2560/2561
วันที่ 15 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปอนุญาตให้นาเข้าน้ าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามข้อตกลง EPA/
EBA ประจาสัปดาห์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 2,085 ตัน (tel quel) ลดลงจาก 3,088 ตัน ในสัปดาห์ก่อน
หน้านั้น รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) อนุ ญาตให้นาเข้าน้ าตาลจานวน 439,504 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
282,179 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยนาเข้าจาก สวาซิแลนด์ (166,920 ตัน) ฟิ จิ (69,079 ตัน) เบลิซ
(66,710 ตัน) และมอริ เชียส (62,147 ตัน)
อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 17 เมษายน 2562 Sader ของเม็กซิ โกรายงานการผลิตน้ าตาลของเม็กซิ โกในปี 2561/2562 เพียง
ณ วันที่ 13 เมษายน 2562 ดังนี้
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-4รายการ
พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (แฮคแต)
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
ปริ มาณน้ าตาล (ตัน)
อัตราการหี บสกัด (%)
ผลผลิตน้ าตาล (ตัน/แฮคแต)
ผลผลิตอ้อย (ตัน/แฮคแต)

ปี 2561/2562
576,605
43,800,263
4,841,155
11.05
8.40
75.96

ปี 2560/2561
587,139
42,443,768
4,778,049
11.26
8.14
72.29

เปลีย่ นแปลง (%)
-1.79
+3.20
+1.32
-1.82
+3.17
+5.08

อเมริกาใต้
วันที่ 18 เมษายน 2562 Canaplan บริิษทั ปรึ กษาท้องถิ่นของบราซิ ลคาดว่าในปี 2562/2563 ทางภาค
กลาง-ใต้ของบราซิลจะผลิตน้ าตาลได้ 27-28 ล้านตัน (tel qiel) เพิม่ ขึ้นจาก 26.5 ล้านตัน ในปี 2561/2562 โดย
คาดว่าสัดส่ วนของอ้อยที่จะนาไปใช้ในการผลิตน้ าตาลจะเพิ่มขึ้นเป็ น 38% จาก 35.2% ในปี ก่อน ปริ มาณอ้อย
เข้าหีบจะอยูร่ ะหว่าง 555-580 ล้านตัน เทียบกับ 573 ล้านตัน ในปี ก่อน และคาดว่าผลผลิตเอทานอลจะลดลง
เหลือ 27-28 พันล้านลิตร จาก 31 พันล้านลิตร ในปี ก่อน ซึ่ งการคาดการณ์น้ ีอยูบ่ นสมมุติฐานว่าราคาน้ ามัน
ตลาดโลกอยูใ่ นระดับ 60-70 เหรี ยญสหรัฐฯ/บาร์ เรล และฝนที่ตกลงมาสู งกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเริ่ มต้นของฤดูการ
ผลิตทาให้การเก็บเกี่ยวอ้อยทาได้ชา้ โดยปริ มาณน้ าฝนในช่วงครึ่ งแรกของเดือนเมษายนมีจานวน 90.3 มม.
เพิม่ ขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ปริ มาณน้ าฝนตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมมีปริ มาณ
504.3 มม.. ลดลงจาก 526.1 มม. ในไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ว
เอเชีย
วันที่ 18 เมษายน 2562 มีรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 16 เมษายน รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียมีโรงงาน
ที่ยงั ดาเนินการผลิตอยู่ 117 โรงงาน จาก 119 โรงงาน ผลิตน้ าตาลได้ 10.614 ล้านตัน ปริ มาณอ้อยเข้าหี บ
92.437 ล้านตัน อัตราการหี บสกัด 11.48% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 เมษายน 2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน้ าตาล
ได้ 10.48 ล้านตัน มีโรงงานที่ดาเนินการผลิต 105 โรงงาน จาก 119 โรงงาน ขณะที่ในปี 2560/2561 รัฐ Uttar
Pradesh ผลิตน้ าตาลได้ท้ งั สิ้ น 12.05 ล้านตัน จากปริ มาณอ้อยเข้าหี บ 111.2 ล้านตัน อัตราการหี บสกัดเพิ่มขึ้น
อย่างมากเมื่อเทียบกับ 10.84% ในปี ก่อน และ 10.61% ในปี 2559/2560
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-5วันที่ 18 เมษายน 2562 มีรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปากีสถานผลิตน้ าตาลได้ 1,602,774 ตัน
(มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) เพิ่มขึ้น 12% จาก 1,433,016 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รวมในช่วง 5 เดือน
แรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) ผลิตน้ าตาลได้ 3.729 ล้านตัน เทียบกับ 4.062 ล้านตัน ในปี ก่อน
สาหรับผลผลิตน้ าตาลในปี การผลิตนี้คาดว่าจะลดลง 20% เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย อนึ่ง ผลผลิตน้ าตาล
ในปี 2560/2561 มีจานวน 6.565 ล้านตัน ลดลงจากระดับสู งสู ดเป็ นประวติการณ์ 7.080 ล้านตัน ในปี 2559/2560
ขณะที่การส่ งออกในเดือนมีนาคมมีจานวน 68,373 ตัน เทียบกับ 33,236 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ สาหรับการ
ส่ งออกในปี 2561/2562 (ตุลาคม-มีนาคม) มีจานวน 195,860 ตัน ลดลงจาก 916,022 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่ องจากรัฐบาลให้เงินอุดหนุ นการส่ งออก
วันที่ 16 เมษายน 2562 SRA รายงานปริ มาณอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และโมลาส ของฟิ ลิปปิ นส์ในฤดู
การผลิตปี 2561/2562 (กันยายน-สิ งหาคม) เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
รายการ
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)
โมลาส (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบ (%)
ผลผลิตโมลาส (%)

ปี 2561/2562
19,304,449
1,822,148
831,492
9.44
4.31

ปี 2560/2561 เปลี่ยนแปลง (%)
18,280,227
+5.60
1,584,950
+14.97
777,868
+6.89
8.67
+8.87
4.26
+1.22

วันที่ 15 เมษายน 2562 Rosemarie Gumera ผูจ้ ดั การฝ่ ายนโยบายและแผนงาน สานักงานน้ าตาลของ
ฟิ ลิปปิ นส์ คาดว่าผลผลิตน้ าตาลของฟิ ลิปปิ นส์ ในปี 2561/2562 (กันยายน/สิ งหาคม) จะมีจานวน 2.2 ล้านตัน
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ทางรัฐบาลกาหนด แม้วา่ จะเกิดปั ญหาความแห้งแล้ง แต่คาดว่าจะกระทบต่อผลผลิตในปี
การผลิตหน้า อนึ่ง ก่อนหน้านี้คาดว่าผลผลิตน้ าตาลจะลดลงเหลือ 2.08 ล้านตัน เพราะปั ญหาด้านคุณภาพอ้อย
และพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ลดลง
วิจารณ์และความเห็น
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจาสัปดาห์น้ ีเคลื่อนไหวผันผวนเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
โดยในช่วงแรกราคาได้ปรับตัวลดลง ตามราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลดลง และรายงานการขายของกลุ่มกองทุนและ
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-6นักเก็งกาไรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค รวมทั้งค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่
ลดลงถึงระดับต่าสุ ดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ และจากการคาดการณ์อุปทานน้ าตาลโลกที่มี
เป็ นจานวนมาก โดยคณะกรรมาธิ การยุโรปกล่าวว่าผลผลิตน้ าตาลของสหภาพยุโรปปี 2562/2563 จะเพิ่มขึ้น 4%
เป็ น 18.3 ล้านตัน อย่างไรก็ดีในช่วงสุ ดท้ายราคาได้ปรับตัวเพิม่ ขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 1 เดือน หลังจากที่ราคาเอ
ทานอลในบราซิ ลพุง่ สู งทาให้กองทุนเข้ามาซื้ อน้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) สาหรับเดือนนี้ ราคาเอทานอล
hydrous ของบราซิ ลเพิ่มขึ้น 24% เป็ น 2,090 เรี ยล/ลูกบาศก์เมตร และสู งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 ราคาเอทานอลที่
สู งขึ้นอาจกระตุน้ ให้โรงงานน้ าตาลบราซิ ลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าน้ าตาล และจากการคาดการณ์จาก FAS
ของ USDA ที่วา่ ผลผลิตน้ าตาลของไทยในปี 2562/2563 จะลดลง 2% เหลือ 13.9 ล้านตัน ประกอบกับค่าเงินเรี ยล
ของบราซิลแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งทาให้การส่ งออกของผูผ้ ลิตน้ าตาลในบราซิ ลลดลง สาหรับ
สถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่างๆ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ ขายน้ าตาลสุ ทธิ (Net
Short) เป็ นจานวน 75,935 ล็อต หรื อประมาณ 3.857 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัว๋ ขายน้ าตาลสุ ทธิ (Net Short) 77,471
ล็อต หรื อประมาณ 3.936 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (9 เมษายน 2562) สาหรับในระยะสั้น ๆ หาก
ปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรง
ซื้ อและขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา
------------------------------

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
22 เมษายน 2562
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