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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26  เมษายน  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 22 - 26 เมษายน  2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 17 ของปี 

2562 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและลดลงจากสัปดาห์ก่อน ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคา

น ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึง (22 เมษายน 2562)  และราคาน ้ามนัดิบพุง่ข้ึนสู่

ระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปี 9 เดือน ส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเห

ความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล ประกอบกบัขอ้มูลของ  Conab ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ดา้นการเพาะปลูกแห่งชาติของบราซิลรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) 

ลดลง 17.2%  ถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 11 ปี ท่ี 31.4 ลา้นตนั  และยงัรายงานวา่ปริมาณออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล

ลดลงเหลือ 36.4% เทียบกบั 45.9% ในปี 2560/2561 และผลผลิตเอทานอลของบราซิลเพิ่มข้ึน 23.3% เป็น 33.6 

พนัลา้นลิตร  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงเน่ืองจากราคาน ้ามนัท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทา

นอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลลดความสนใจในการผลิตน ้าตาลเอทานอล ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.19-12.80 เซนต ์ และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.26 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.40 เซนต ์ หรือ 3.13%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.52-13.05 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.65 เซนต ์ ลดลง 

0.29 เซนต ์ หรือ 2.23% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26  เมษายน  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

พฤษภาคม 2562 12.80 12.19 12.26 12.76 -0.40 
กรกฎาคม 2562 13.05 12.52 12.65 12.98 -0.29 
ตุลาคม 2562 13.33 12.86 12.99 13.25 -0.23 
มีนาคม 2563 14.20 13.75 13.89 14.14 -0.25 
พฤษภาคม  2563 14.25 13.81 13.95 14.20 -0.27 
กรกฎาคม 2563 14.29 13.85 13.99 14.25 -0.31 
ตุลาคม 2563 14.41 13.98 14.12 14.38 -0.34 

ชชช  
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มีนาคม 2564 14.86 14.50 14.64 14.90 -0.35 
พฤษภาคม  2564 14.79 14.50 14.63 14.90 -0.37 
กรกฎาคม  2564 14.70 14.49 14.62 14.88 -0.37 
ตุลาคม  2564 14.75 14.60 14.72 14.98 -0.37 
มีนาคม  2565 15.14 14.88 15.01 15.27 -0.37 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  26 เมษายน 2562  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562  

เกษตรกรเพาะปลูกบ้ีทได ้90,300 แฮคแต  หรือ 95% ของพื้นท่ีเพาะปลูก  เทียบกบั 68,800 แฮคแต ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย และกระทรวงเกษตรไดป้รับลดการคาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูก

บ้ีทเหลือ 95,000 แฮคแต จาก  96,000  แฮคแต ในประมาณการคราวก่อน และเทียบกบั 102,400  แฮคแต ในปี

ก่อน 

 วนัท่ี 26 เมษายน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 เกษตรกร

ไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 789,900 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 359,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น 69.5% 

ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายในปีการผลิตน้ี 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานเพียง ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 เกษตรกรได้

เพาะปลูกบ้ีทแลว้ 206,000 แฮคแต คิดเป็น 84% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายในปีการผลิตน้ี 245,000    แฮคแต 

แต่ในสัปดาห์ก่อนสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกจะมีจ านวน 205,000-210,000    

แฮคแต  และ Ukrtsukor รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลยเูครนจะลดลงเหลือ 1.3-1.4 ลา้น

ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 1.82 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  จ  านวนโรงงานท่ีท าการผลิตจะลดลง

เหลือ 34-35 โรงงาน จาก 42 โรงงาน ในปี 2561/2562   ซ่ึงต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2556/2557  
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ยุโรปตะวนัตก 
วนัท่ี 23 เมษายน  2562 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) รายงานผลการผลิตน ้าตาล 

จากบ้ีทของเยอรมนี ณ ส้ินเดือนมกราคม 2562 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง 
พื้นท่ีเพาะปลูก (แฮคแต) 390,285 382,012 2.2 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 63.1 84.1 -24.9 
ปริมาณบ้ีท (ตนั) 24,645,598 32,123,703 -23.3 
ผลผลิตน ้าตาล/แฮคแต (ตนั,มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 10.738 13.510 -20.5 
ผลผลิตน ้าตาลด ้(ตนั,มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) 4,191,148 5,161,378 -18.8 
อตัราการหีบสกดั 19.30 17.85 8.1 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 24 เมษายน  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  เพียง 
ณ วนัท่ี  20 เมษายน  2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 609,288 620,492 -1.81 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 45,932,250 44,526,227 +3.16 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,104,317 5,028,267 +1.51 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.11 11.29 -1.59 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.38 8.10 +3.38 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.39 71.76 +5.05 

 

 วนัท่ี 24 เมษายน 2562 มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2562 ได ้12,948 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 12,311 
ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน 769,799 ตนั เพิ่มข้ึน2.13% จาก 
753,759 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 1.25% เป็น 11.72% จาก 11.57% ในปี
ก่อน 
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อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 25 เมษายน  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 เมษายน  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษายน  ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 13.87 22.36 -37.97 13.87 22.36 -37.97 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.340 0.713 -52.31 0.340 0.713 -52.31 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.737 0.998 -26.15 0.737 0.998 -26.15 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 109.20 106.68 +2.36 109.20 106.68 +2.36 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

23.55 31.35 -24.88 23.55 31.35 -24.88 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

76.45 68.65 +10.36 76.45 68.65 +11.63 
 

 วนัท่ี  24 เมษายน 2562  Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิลในปี 

2561/2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 
(เมษายน 2562) 

 
 
 
 

ปี 2560/2561 
(เมษายน 2561) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,589.20 8,729.50 -1.61 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.23 72.54 -0.43 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 620.44 633.26 -2.03 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 401.47 341.96 +17.40 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 29.04 

0431.73 
37.87 -23.31 

ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 33,142.48 27,237.65 +21.68 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี  25 เมษายน 2562  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 23 เมษายน  รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียมี 4 

โรงงาน จาก 119 โรงงานไดห้ยดุการผลิตไปแลว้ และผลิตน ้าตาลได ้10.990 ลา้นตนั  ปริมาณออ้ยเขา้หีบ  
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95.605 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 24 เมษายน  2562  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 19 เมษายน  2562 รัฐ Maharashtra ของอินเดียมี

โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิตอยู ่5 โรงงาน จาก 195 โรงงาน  ผลิตน ้าตาลได ้10.707 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้

หีบ 95.164 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.25% เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 11.22% ในปีก่อน โดยคาดวา่ส าหรับเมือง 

Kolhapur และ Sangli ในรัฐ Maharashtra จะผลิตน ้าตาลไดสู้งสุดท่ี 2.667 ลา้น  

 วนัท่ี 24 เมษายน  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  7 เมษายน   2562 ดงัน้ี   

 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 19,909,899 19,142,313 +4.01 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,885,599 1,661,935 +13.46 
โมลาส (ตนั) 865,168 817,303 +5.86 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.47 8.68 +9.08 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.35 4.27 +1.78 

 

 วนัท่ี 24 เมษายน  2562   มีรายงานวา่  ปากีสถานได่ส่งออกน ้าตาลจ านวน 150,000 ตนั ไปยงัประเทศ

จีนโดยไม่เสียภาษีน าเขา้  โดยจะมีการลงนามในขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) กบัจีนในวนัท่ี 28 เมษายน 2562 ซ่ึง

ทางปากีสถานจะไดรั้บส่วนแบ่งการตลาดสินคา้ปลอดภาษีเทียบเท่ากบัสมาชิก ASEAN จากจีน 

 วนัท่ี 23 เมษายน  2562 มีรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 60,000 ตนั (tel 

quel) เพิ่มข้ึนจาก 10,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ลดลง 85.3% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.05 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

894,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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 วจิารณ์และความเห็น 

 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึง ตามราคาน ้ามนัมนัดิบตลาดโลกท่ี

ปรับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปี 9 เดือน และจากขอ้มูลของ  Conab ซ่ึงเป็นหน่วยงานดา้นการเพาะปลูก

แห่งชาติของบราซิลรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) ลดลง 17.2%  ถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบ 11 ปี ท่ี 31.4 ลา้นตนั  และยงัรายงานวา่ปริมาณออ้ยน าไปผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 36.4% เทียบ

กบั 45.9% ในปี 2560/2561 และผลผลิตเอทานอลของบราซิลเพิ่มข้ึน 23.3% เป็น 33.6 พนัลา้นลิตร  และในช่วง

สุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงเน่ืองจากราคาน ้ามนัท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลลดความสนใจในการผลิตน ้าตาลเอทานอล ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 54,189 ล็อต หรือ

ประมาณ 2.753 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  75,935 ล็อต หรือประมาณ 3.857 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (16 เมษายน 2562) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

29 เมษายน  2562 

 

 

   

 


