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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  เมษายน  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 15 - 19 เมษายน  2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 16 ของปี 

2562 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 19 เมษายน 2562  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Good Friday โดย

ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวเปล่ียนแปลงนจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัลดลง ตามราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลง ประกอบกบัมีรายงานการขายของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึน และแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค ในขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลลดลง

ต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นแรงกดดนัต่อการส่งออกของผูผ้ลิตน ้าตาลใน

บราซิล และจากการคาดการณ์อุปทานน ้าตาลโลกท่ีมีเป็นจ านวนมาก โดยคณะกรรมาธิการยโุรปกล่าววา่ผลผลิต

น ้าตาลของสหภาพยโุรปปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน 4% เป็น 18.3 ลา้นตนั และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลงัจากท่ีราคาเอทานอลในบราซิลพุง่สูงท าใหก้องทุนเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน

จากตลาด (Short-covering) ส าหรับเดือนน้ีราคาเอทานอล hydrous ของบราซิลเพิ่มข้ึน 24% เป็น 2,090 เรียล/

ลูกบาศกเ์มตร และสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2553 ราคาเอทานอลท่ีสูงข้ึนอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลบราซิลหนัไป

ผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล และอีกปัจจยัสนบัสนุนอีกประการหน่ึงคือการคาดการณ์จาก FAS ของ USDA 

ท่ีวา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2562/2563 จะลดลง 2%  เหลือ 13.9 ลา้นตนั ประกอบกบัค่าเงินเรียลของ

บราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงท าใหก้ารส่งออกของผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิลลดลง  ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.31-12.89 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.76 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์หรือ 0.08%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.50-13.01 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.98 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 

0.06 เซนต ์ หรือ 0.46% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

18  เมษายน  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12  เมษายน  2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2562 12.89 12.31 12.76 12.77 -0.01 
กรกฎาคม 2562 13.01 12.50 12.98 12.92 +0.06 
ตุลาคม 2562 13.28 12.82 13.25 13.23 +0.02 
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มีนาคม 2563 14.18 13.75 14.14 14.08 +0.06 
พฤษภาคม  2563 14.24 13.88 14.20 14.18 +0.02 
กรกฎาคม 2563 14.29 13.95 14.25 14.27 -0.02 
ตุลาคม 2563 14.42 14.11 14.38 14.43 -0.05 
มีนาคม 2564 14.94 14.58 14.90 14.99 -0.09 
พฤษภาคม  2564 14.91 14.65 14.90 14.98 -0.08 
กรกฎาคม  2564 14.89 14.65 14.88 14.97 -0.09 
ตุลาคม  2564 15.00 14.73 14.98 15.11 -0.13 
มีนาคม  2565 15.30 15.01 15.27 15.42 -0.15 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 ส้ินสุดระยะเวลาในการ

ซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2562 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 2,554 ล็อต หรือ

ประมาณ 127,700 เมตริกตนั โดยบริษทั E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด ส าหรับผูส่้งมอบไดแ้ก่

บริษทั Wilmar จ านวน 1,896 ล็อต , บริษทั Alvean จ านวน 502 ล็อต  และบริษทั Tereos จ านวน   156 ล็อต โดย

เป็นน ้าตาลจากอินเดีย 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 18 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรคาซคัสถานรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 เมษายน  คาซคัสถาน

เพาะปลูกบ้ีทได ้ 5,000 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 21.8% ของแผนในการเพาะปลูก 22,800 แฮคแต  โดยเพาะปลูกใน 

Almaty  3,200 แฮคแต (22.8%)  และ Zhambyl  1,800 แฮคแต (20.1%) 

 วนัท่ี 18 เมษายน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2562 เกษตรกร

ไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 378,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 254,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น 33.3% 

ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายในปีการผลิตน้ี 
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 วนัท่ี 18 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษายน 2562 ยเูครน

เพาะปลูกบ้ีทได ้194,000 แฮคแต มากกวา่เท่าตวัเม่ือเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงคิดเป็น 79% ของ

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดจ านวน  245,000  แฮคแต ขณะท่ี สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์

พื้นท่ีเพาะปลูกไวท่ี้  220,000-230,000  แฮคแต 

 วนัท่ี 17 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษายน 2562  

เกษตรกรเพาะปลูกบ้ีทได ้49,400 แฮคแต  หรือ 51.5% ของพื้นท่ีเพาะปลูก  เทียบกบั 7,670 แฮคแต ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย และในปีน้ีคาดวา่จะมีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ  96,000  แฮค

แต ลดลงจาก 102,400 แฮคแต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 18 เมษายน  2562  คณะกรรมาธิการยุโรปคาดวา่ ในปี 2562/2563 สหภาพยุโรปจะผลิตน ้าตาล

ทรายขาวได ้18.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3.9% จาก 17.6 ลา้นตนั ท่ีคาดกวา่จะผลิตได ้ในปี 2561/2562 และต ่ากวา่ 21.3 

ลา้นตนั ในปี 2560/2561  หลงัจากการยกเลิกโควตาน ้าตาลในสหภาพยโุรป  และคาดวา่ในปี 2562/2563 สหภาพ

ยโุรปจะส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 1.7 ลา้นตนั  เท่ากบัท่ีคาดการณ์ไวใ้นปี 2561/2562  แต่ลดลงจาก 3.4 

ลา้นตนั ในปี 2560/2561 

 วนัท่ี 15 เมษายน  2562 สหภาพยโุรปอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA/ 

EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2562 จ านวน 2,085 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 3,088 ตนั ในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจ านวน 439,504 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

282,179 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์(166,920 ตนั) ฟิจิ (69,079 ตนั)  เบลิซ  

(66,710 ตนั) และมอริเชียส (62,147 ตนั) 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 17 เมษายน  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  เพียง 
ณ วนัท่ี  13 เมษายน  2562  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 576,605 587,139 -1.79 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 43,800,263 42,443,768 +3.20 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,841,155 4,778,049 +1.32 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.05 11.26 -1.82 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.40 8.14 +3.17 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.96 72.29 +5.08 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 18 เมษายน  2562  Canaplan บริิษทัปรึกษาทอ้งถ่ินของบราซิลคาดวา่ในปี 2562/2563 ทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้ 27-28 ลา้นตนั (tel qiel) เพิ่มข้ึนจาก 26.5 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 โดย

คาดวา่สัดส่วนของออ้ยท่ีจะน าไปใชใ้นการผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 38% จาก 35.2% ในปีก่อน  ปริมาณออ้ย

เขา้หีบจะอยูร่ะหวา่ง 555-580 ลา้นตนั  เทียบกบั 573 ลา้นตนั ในปีก่อน  และคาดวา่ผลผลิตเอทานอลจะลดลง

เหลือ 27-28 พนัลา้นลิตร จาก 31 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน ซ่ึงการคาดการณ์น้ีอยูบ่นสมมุติฐานวา่ราคาน ้ามนั

ตลาดโลกอยูใ่นระดบั 60-70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  และฝนท่ีตกลงมาสูงกวา่ค่าเฉล่ียในช่วงเร่ิมตน้ของฤดูการ

ผลิตท าใหก้ารเก็บเก่ียวออ้ยท าไดช้า้ โดยปริมาณน ้าฝนในช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษายนมีจ านวน  90.3 มม. 

เพิ่มข้ึนกวา่เท่าตวัเม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2561 ทั้งน้ีปริมาณน ้าฝนตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมมีปริมาณ 

504.3 มม.. ลดลงจาก 526.1 มม. ในไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 18 เมษายน  2562  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษายน  รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียมีโรงงาน

ท่ียงัด าเนินการผลิตอยู ่ 117 โรงงาน จาก 119 โรงงาน  ผลิตน ้าตาลได ้ 10.614 ลา้นตนั  ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 

92.437 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.48%  เม่ือเทียบกบัวนัท่ี 15 เมษายน 2561  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาล

ได ้10.48 ลา้นตนั  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 105 โรงงาน จาก 119 โรงงาน  ขณะท่ีในปี 2560/2561 รัฐ Uttar 

Pradesh ผลิตน ้าตาลไดท้ั้งส้ิน 12.05 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 111.2 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัเพิ่มข้ึน

อยา่งมากเม่ือเทียบกบั 10.84% ในปีก่อน และ 10.61% ในปี 2559/2560 
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 วนัท่ี 18 เมษายน  2562  มีรายงานวา่ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้1,602,774 ตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน 12%  จาก 1,433,016 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 5 เดือน

แรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลได ้ 3.729 ลา้นตนั เทียบกบั 4.062 ลา้นตนั ในปีก่อน 

ส าหรับผลผลิตน ้าตาลในปีการผลิตน้ีคาดวา่จะลดลง 20%  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย   อน่ึง ผลผลิตน ้าตาล

ในปี 2560/2561 มีจ านวน 6.565 ลา้นตนั ลดลงจากระดบัสูงสูดเป็นประวติการณ์ 7.080 ลา้นตนั ในปี 2559/2560    

ขณะท่ีการส่งออกในเดือนมีนาคมมีจ านวน 68,373 ตนั  เทียบกบั 33,236 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์  ส าหรับการ

ส่งออกในปี 2561/2562 (ตุลาคม-มีนาคม) มีจ  านวน 195,860 ตนั  ลดลงจาก 916,022 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากรัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนการส่งออก 

 วนัท่ี 16 เมษายน  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  31  มีนาคม  2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 19,304,449 18,280,227 +5.60 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,822,148 1,584,950 +14.97 
โมลาส (ตนั) 831,492 777,868 +6.89 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.44 8.67 +8.87 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.31 4.26 +1.22 

 

 วนัท่ี 15 เมษายน  2562  Rosemarie Gumera ผูจ้ดัการฝ่ายนโยบายและแผนงาน ส านกังานน ้าตาลของ

ฟิลิปปินส์ คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ ในปี 2561/2562 (กนัยายน/สิงหาคม)  จะมีจ านวน 2.2 ลา้นตนั 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางรัฐบาลก าหนด แมว้า่จะเกิดปัญหาความแหง้แลง้ แต่คาดวา่จะกระทบต่อผลผลิตในปี

การผลิตหนา้ อน่ึง ก่อนหนา้น้ีคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 2.08 ลา้นตนั เพราะปัญหาดา้นคุณภาพออ้ย

และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีลดลง 

   

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลง ตามราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลง และรายงานการขายของกลุ่มกองทุนและ 
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นกัเก็งก าไรต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค รวมทั้งค่าเงินเรียลของบราซิลท่ี

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และจากการคาดการณ์อุปทานน ้าตาลโลกท่ีมี

เป็นจ านวนมาก โดยคณะกรรมาธิการยโุรปกล่าววา่ผลผลิตน ้าตาลของสหภาพยโุรปปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน 4% 

เป็น 18.3 ลา้นตนั อยา่งไรก็ดีในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลงัจากท่ีราคาเอ

ทานอลในบราซิลพุง่สูงท าใหก้องทุนเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ส าหรับเดือนน้ีราคาเอทานอล 

hydrous ของบราซิลเพิ่มข้ึน 24% เป็น 2,090 เรียล/ลูกบาศกเ์มตร และสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2553 ราคาเอทานอลท่ี

สูงข้ึนอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล และจากการคาดการณ์จาก FAS 

ของ USDA ท่ีวา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2562/2563 จะลดลง 2%  เหลือ 13.9 ลา้นตนั ประกอบกบัค่าเงินเรียล

ของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ซ่ึงท าใหก้ารส่งออกของผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิลลดลง ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 16 เมษายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 

Short) เป็นจ านวน 75,935 ล็อต หรือประมาณ 3.857 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  77,471 

ล็อต หรือประมาณ 3.936 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (9 เมษายน 2562) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรง

ซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

22 เมษายน  2562 
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