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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27 – 31  พฤษภาคม 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (27 - 31 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 22 ของ

ปี 2562 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั U.S. 

Memorial Day ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน

ในรอบ 1 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุน้ใหมี้การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-

covering) นอกจากนั้นยงัท าใหมี้การลดการส่งออกของผูผ้ลิตน ้าตาลบราซิล ขณะท่ีมีข่าวการส่งออกน ้าตาล

ของสหภาพยโุรปท่ีลดลง  ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.60-12.13 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.10 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต ์ หรือ 3.77%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.02-12.46 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.43 เซนต ์

เพิ่มข้ึน 0.38 เซนต ์ หรือ 3.15% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

31 พฤษภาคม 2526 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24 พฤษภาคม 2526 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2562 12.13 11.60 12.10 11.66 +0.44 
ตุลาคม 2562 12.46 12.02 12.43 12.05 +0.38 
มีนาคม 2563 13.37 13.02 13.34 13.11 +0.23 
พฤษภาคม  2563 13.48 13.16 13.47 13.25 +0.22 
กรกฎาคม 2563 13.61 13.31 13.60 13.38 +0.22 
ตุลาคม 2563 13.80 13.49 13.78 13.56 +0.22 
มีนาคม 2564 14.33 13.99 14.32 14.06 +0.26 
พฤษภาคม  2564 14.31 13.97 14.32 14.07 +0.25 
กรกฎาคม  2564 14.31 13.98 14.32 14.08 +0.23 
ตุลาคม  2564 14.39 14.12 14.43 14.22 +0.21 
มีนาคม  2565 14.75 14.63 14.76 14.55 +0.21 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี  29 พฤษภาคม 2562    F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน) 

ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สตอ็คตน้ปี 77,323.7 77,517.8 69,216.9 71,451.0 80,725.4 
ผลผลิต 185,430.0 185,681.6 194,293.0 179,563.6 174,037.2 
การน าเขา้ 69,569.0 68,798.8 69,309.1 70,714.2 71,628.8 
การบริโภค 187,202.6 184,860.3 183,311.3 180,434.5 179,932.4 
การส่งออก 70,864.3 69,814.2 71,990.1 72,077.3 75,008.1 
สตอ็คปลายปี 74,255.8 77,323.7 77,517.8 69,216.9 71,451.0 
+/- ผลผลิต  -251.6 -8,611.4 14,729.4 5,526.4 -6,674.9 
+/- %  -0.14 -4.43 8.20 3.18 -3.69 
+/- การบริโภค 2,342.3 1,549.0 2,876.8 502.1 1,322.5 
+/-% 1.27 0.85 1.59 0.28 0.74 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
39.67 41.83 42.29 38.36 39.71 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-3,067.9 -194.1 8,300.9 -2,234.1 -9,274.4 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562  

เกษตรกรรัสเซียไดเ้พาะปลูกบ้ีท 1.1 ลา้นแฮคแต สูงกวา่ท่ีคาดการณ์ 0.8%  แต่ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน  

ขณะท่ี Soyuzrossakhar รายงานวา่เพียง  ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทแลว้  1.126 ลา้นแฮคแต คิด

เป็น 99.8% ของการคาดการณ์ เปรียบเทียบกบั 1.097 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน 

 วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2562   กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562  

เกษตรกรเพาะปลูกบ้ีทได ้220,000 แฮคแต  คิดเป็น 90% ของพื้นท่ีทั้งหมดท่ีกระทรวงคาดการณ์ไวว้า่จะหวา่น 
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ในฤดูกาลน้ี (245,000 แฮคแต) ในขั้นตน้สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดวา่ปีน้ีจะมีพื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีท 220,000-230,000 แฮคแต  แต่เม่ือกลางเดือนเมษายนไดท้  าการเพาะปลูกบ้ีทเสร็จแลว้ พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทลดลงเหลือ 205,000-210,000 แฮคแต  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562  มีรายงานวา่สต็อคน ้าตาลของสหภาพยโุรป ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2562 มี

จ านวน 10.420 ลา้นตนั ลดลงจาก 11.789 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และ 12.418 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 6 ติดต่อกนั ท่ีสตอ็คต ่ากวา่เดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี  28 พฤษภาคม 2562  มีรายงานวา่ สมาชิกของสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือน

เมษายน 2562 จ านวน  90,000 ตนั ลดลงจากตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่เป็น 139,000 ตนั ในเดือนมีนาคม และ 

308,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) 

สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.124 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.178 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

โดยส่งออกไปยงัอิสราเอล 19%   อียปิต ์17%  กานา 5% นอร์เวย ์สวติเซอร์แลนด ์และอลับาเนีย (ประเทศละ 

4%) ราคาส่งออกเฉล่ียเดือนมีนาคมอยูท่ี่ 332 ยโูร/ตนั FOB ลดลงจาก 338 ยโูร ในเดือนกุมภาพนัธ์ และเทียบ

กบั 331  ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเขา้ในเดือนเมษายน 2562 มีจ านวน  142,000 ตนั 

ลดลงจาก 179,000 ตนั ในเดือนมีนาคม แต่สูงกวา่ 108,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 7 

เดือนแรกของปี 2561/2562  สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 964,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 897,000 ตนั ในปี

ก่อน ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี EPA/EBA (55% ของการน าเขา้) ตามดว้ยอฟั

ริกาใต ้(13%) และสมาชิกของอเมริกากลาง โคลมัเบีย และเปรู FTA (8%) 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  
เพียง ณ วนัท่ี  25 พฤษภาคม  2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 764,807 747,106 +2.37 
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ปริมาณออ้ย (ตนั) 55,192,521 51,745,304 +6.66 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,209,958 5,838,526 +6.36 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.25 11.28 -0.28 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.12 7.81 +3.90 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.17 69.26 +4.19 

 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2562   Canaplan คาดวา่ในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะ

จดัสรรออ้ย 34.0-34.5% เพื่อผลิตน ้าตาล ลดลงจาก 38% ท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือนเมษายน และปรับลด

ประมาณการผลผลิตน ้าตาลลง 2 ลา้นตนั  เหลือ 26 ลา้นตนั ซ่ึงนอ้ยสุดนบัตั้งแต่ปี 2560/2561   ในทาง

กลบักนัผลผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 29.8 พนัลา้นลิตร จาก 28 พนัลา้นลิตร  ขณะท่ีในปี 2561/2562  

ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 573.1 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 26.5 ลา้นตนั  และผลิตเอทานอลได ้ 30.9 

พนัลา้นลิตร   

 
เอเชีย 
 วนัท่ี  31  พฤษภาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์

ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  5 พฤษภาคม 2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,305,657 22,025,913 -3.27 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,025,898 1,925,821 +5.20 
โมลาส (ตนั) 953,480 981,073 -2.81 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.51 8.74 +8.75 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.48 4.45 +0.47 
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 วนัท่ี  29 พฤษภาคม 2562   The China Agricultural Information's  ประมาณการพื้นท่ีเพาะปลูกของ

จีนในปี 2562/2563 จะมีจ านวน 1.482 ลา้นแฮคแต เพิ่มข้ึน 5,000 แฮคแต เม่ือเทียบกบัปี 2561/2562  และ

คาดการณ์วา่ผลิตน ้าตาลของจีนในปีการผลิต 2562/2563 จะอยูท่ี่ 10.88 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 150,000 ตนั เม่ือเทียบ

กบัปี 2561/2562 การบริโภคน ้าตาลของจีนจะอยูท่ี่ 15.2 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน และคาดวา่จะน าเขา้

น ้าตาลจ านวน 3.04 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 140,000 ตนั จากปี 2561/2562 และส าหรับมณฑลกวางสี     การปฎิรูป

ระบบการจ่ายเงินค่าออ้ยยงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ  และราคาออ้ยคาดวา่จะยงัคงท่ีส าหรับฤดูการผลิตหนา้ 

ท่ี 490 หยวน/ตนั  โดยคาดวา่พื้นท่ีพาะปลูกจะเพิ่มข้ึน 2-3%  

 

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนั 

จนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั U.S. Memorial Day  ราคาเคล่ือนไหวผนัผวนและ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแข็งค่าข้ึนในรอบ 1 เดือนคร่ึง เม่ือเทียบ

กบัดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุน้ให้มีการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (short-covering) นอกจากนั้นยงัท าให้มีการ

ลดส่งออกของผูผ้ลิตน ้ าตาลบราซิล ประกอบกบัมีข่าวการส่งออกน ้ าตาลของสหภาพยุโรปท่ีลดลง  ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ 

(Net Short) เป็นจ านวน 183,962 ล็อต หรือประมาณ  9.345 ล้านตนั เทียบกับท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short)  186,733 ล็อต หรือประมาณ 9.486 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (21 พฤษภาคม 2562) ส าหรับใน

ระยะ  สั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               
4 มิถุนายน  2562 
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