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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 – 26  กรกฎาคม 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (22 - 26 กรกฎาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 30 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง  โดย

ไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ท่ีสูงข้ึนเล็กนอ้ยและความกงัวลต่ออุปสงคท่ี์มีการชะลอตวั ก่อนท่ีจะปรับ ตวั

เพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) หลงัจาก Datagro คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนขาด (deficit)  ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 6.42 ลา้นตนั จาก 2.71 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวใ้น

เดือนมิถุนายน เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยท าใหผ้ลผลิตลดลงทั้งในอินเดีย สหภาพยโุรป ออสเตรเลีย 

ปากีสถาน และไทย  นอกจากนั้น Datagro ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ปี 

2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ลงเหลือ 140,000 ตนั จาก 1.0 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือนมิถุนายน นอกจากน้ี

จากข่าวผลผลิตน ้าตาลของบราซิลลดลงอยา่งมาก และจากการปรับปรุงตวัเลขสตอ็คน ้าตาลของอินเดีย ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีของอินเดียอนุมติัใหมี้มูลภณัฑก์นัชนน ้าตาลจ านวน 4 ลา้นตนั ส าหรับ 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

สิงหาคมเพื่อประกนัอุปทานและสนบัสนุนราคาน ้าตาลในประเทศ และในปี 2562/2563 อินเดียจะส่งออกน ้าตาล

จ านวน 7 ลา้นตนั  เพื่อลดปริมาณน ้าตาล โดยเพิ่มข้ึนจากท่ีส่งออก 3 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 นอกจากน้ีราคา

น ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากท่ี Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

กรกฎาคมลดลง 19.1% เหลือ 1.939 ลา้นตนั  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึง

กลางเดือนกรกฎาคม ลดลง 10.8% เหลือ  10.857 ลา้นตนั จาก 12.171 ลา้นตนั ในปีก่อน ราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.39-12.23 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.02 เซนต ์เพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต ์ หรือ 3.71%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

12.42-13.17 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 13.02 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.40 เซนต ์ หรือ 3.17%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26 กรกฎาคม 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19 กรกฎาคม 2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.23 11.39 12.02 11.59 +0.43 
มีนาคม 2563 13.17 12.42 13.02 12.62 +0.40 
พฤษภาคม  2563 13.27 12.56 13.15 12.74 +0.41 
กรกฎาคม 2563 13.40 12.72 13.29 12.89 +0.40 
ตุลาคม 2563 13.59 12.94 13.50 13.10 +0.40 
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มีนาคม 2564 14.10 13.52 14.02 13.63 +0.39 
พฤษภาคม  2564 14.06 13.56 14.01 13.64 +0.37 
กรกฎาคม  2564 14.06 13.58 14.00 13.65 +0.35 
ตุลาคม  2564 14.20 13.73 14.13 13.79 +0.34 
มีนาคม  2565 14.58 14.04 14.49 14.13 +0.36 
พฤษภาคม  2565 14.55 14.07 14.44 14.08 +0.36 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบ

บ้ีทคร้ังท่ี 3 ของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2557-2561 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.33 12.20 11.88 13.07 11.44 12.80 12.28 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 261.0 218.0 235.0 268.0 256.0 289.0 253.2 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 34.79 26.60 27.92 35.03 29.18 36.99 31.14 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 26.36 20.93 22.56 26.00 23.55 26.88 23.98 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 3.51 2.55 2.68 3.40 2.68 3.44 2.95 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 101,000 96,000 96,000 97,000 92,000 93,000  

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรปไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน 19,717 ตนั 

(tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 14 กรกฎาคม เพิ่มข้ึนจาก 8,923 ตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้ ท าให้

ปริมาณใบอนุญาตน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 790,708 ตนั เพิ่มข้ึนอยา่งมาก

จาก 437,502 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (246,229 ตนั) มอริเชียส (150,322 

ตนั) และเบลีซ (129,158 ตนั) 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  24 กรกฎาคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

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

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 40.904 45.214 -9.53 258.126 268.862
8 

-3.99 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.939 2.396 -19.08 10.857 12.171 -10.80 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.168 2.405 -9.86 12.826 113.519 -5.13 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 138.03 145.13 -4.89 126.31 131.71 -4.10 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

36.03 38.31 -5.95 34.95 36.07 -3.11 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

63.97 61.69 +3.70 65.05 63.93 +1.75 
 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงานวา่ 

โรงงานน ้าตาลหีบออ้ยประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562 ได ้1.457 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 0.530 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อน และลดลงจาก 1.549 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2562/2563 ออสเตรเลีย

หีบออ้ยได ้5.390 ลา้นตนั เทียบกบั 8.212 ลา้นตนั ในปีก่อน และ ASMC ไดป้รับลดการคาดการณ์ปริมาณออ้ย

ส าหรับฤดูการผลิตน้ีมีจ านวน  31.622 ลา้นตนั ลดลงจาก 31.635 ลา้นตนั  ลดลง 2.7% จากปี 2561  ท่ีมีจ  านวน 

32.492 ลา้นตนั และในสัปดาห์ล่าสุด ค่าความหวาน (CCS) อยูท่ี่ 12.95%   ท าให ้CCS ในฤดูการผลิตน้ีอยูท่ี่ 

12.65%  ลดลงจาก 12.87%  ในปีก่อน  

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562  มีรายงานวา่  ในเดือนพฤษภาคม 2562  ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้84,448 ตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลง 5%  จาก 99,484 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง  

8 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลได ้5.819 ลา้นตนั ลดลง 18%  จาก 7.126 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเน่ืองจากแทบจะไม่มีการผลิตน ้าตาลในเดือนมิถุนายน การผลิต 
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ตามฤดูกาลถือวา่เสร็จสมบูรณ์  ผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตลดลงติดต่อเป็นปีท่ีสอง   รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 

2560/2561 มีจ านวน 7.137 ลา้นตนั  ลดลงจาก 7.657 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562  มีรายงานวา่  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึนเป็น 127,926 

ตนั  เทียบกบั 100,155 ตนั ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงนบัวา่เป็นระดบัสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561  รวม

ปากีสถานส่งออกน ้าตาลปี 2561/2562 (ตุลาคม-มิถุนายน) จ านวน 512,175 ตนั  ลดลงจาก 1.386 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยรัฐบาลไดมี้การอุดหนุนการส่งออก ขณะท่ีในปี 2560/2561 ปากีสถานส่งออก

จ านวน 1.507 ลา้นตนั  เทียบกบั 334,476 ตนั ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  ในเดือนมิถุนายนจีนน าเขา้น ้าตาลลดลงเหลือ 

140,000 ตนั  จาก 380,000 ตนั ในเดือนพฤษภาคม  และ 280,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) น าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.910 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก  

1.844 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน การน าเขา้น ้ าตาลอยา่งเป็นทางการไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีเขา้ประเทศ

ผา่นการคา้ท่ีตอ้งหา้ม 

 

วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

ปรับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) หลงัจาก Datagro คาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 6.42 ลา้นตนั จาก 2.71 ลา้นตนั ท่ี

คาดการณ์ไวใ้นเดือนมิถุนายน เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยท าใหผ้ลผลิตลดลงทั้งในอินเดีย สหภาพ

ยโุรป ออสเตรเลีย ปากีสถาน และไทย  นอกจากนั้น Datagro ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (Surplus) .ปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ลงเหลือ 140,000 ตนั จาก 1.0 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวใ้น

เดือนมิถุนายน และจากข่าวผลผลิตน ้าตาลของบราซิลลดลงอยา่งมาก และจากการปรับปรุงตวัเลขสตอ็คน ้าตาล

ของอินเดีย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีของอินเดียอนุมติัใหมี้มูลภณัฑก์นัชนน ้าตาลจ านวน 4 ลา้นตนั ส าหรับ 1 ปี เร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคมเพื่อประกนัอุปทานและสนบัสนุนราคาน ้าตาลในประเทศ และในปี 2562/2563 อินเดียจะ

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 7 ลา้นตนั  เพื่อลดปริมาณน ้าตาล โดยเพิ่มข้ึนจากท่ีส่งออก 3 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 

นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากท่ี Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต ้
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ของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง 19.1% เหลือ 1.939 ลา้นตนั  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 

2562/2563 ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมลดลง 10.8% เหลือ  10.857 ลา้นตนั จาก 12.171 ลา้น

ตนั ในปีก่อน ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 160,497 ล็อต หรือประมาณ 8.153 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short)  111,901 ล็อต หรือประมาณ 5.685 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (16 กรกฎาคม 

2562)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาล

จะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและอาจปรับตวัข้ึนหากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร  ต่าง ๆ  ไดเ้ขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน

จากตลาด (Short-covering) 

 

............................................... 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

30  กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 


