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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  28  มกราคม  - 1 กุมภาพนัธ์ 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (28 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์ 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 5 ของปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจาก

การเขา้มาซ้ือน ้าตาลของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอยูใ่นกรอบแคบ ๆ หลงั 

จากบริษทั  Petrobras ของบราซิลปรับลดราคาน ้ามนัเบนซินลงเหลือ 1.4907 เรียล/ลิตร จาก 1.5104 เรียล/ลิตร 

ซ่ึงเป็นผลลบต่อเอทานอล และอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิต

เอทานอล แมว้า่ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกจะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน และเงินเรียลของบราซิลจะแขง็ค่าข้ึนก็ตาม 

และสมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดียรายงานวา่โรงงานน ้าตาลของอินเดียควรเพิ่มการผลิตเพื่อกระตุน้การ

ส่งออก สตอ็คน ้าตาลของอินเดีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าเป็น 15.4 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิต

ท่ีสูงเป็นประวติัการณ์และสัญญาส่งออกน ้าตาลของอินเดียส าหรับปี 2561/2562 มีเพียง 1.5 ลา้นตนั ซ่ึงต ่ากวา่

โควตาส่งออกของรัฐบาลท่ี 5 ลา้นตนั  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะ

เพิ่มข้ึน  5.3% เป็น 35.9 ลา้นตนั ขณะท่ีคาดการณ์วา่การผลผลิตน ้าตาลของบราซิลปี 2561/2562 จะลดลง -

21.6% เหลือ 30.1 ลา้นตนั  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงโดยไดรั้บจากแรงกดดนัจากเงินเรียลบรา

ซิลท่ีอ่อนคา่ลง และบราซิลไดล้ดราคาขายส่งน ้ามนัเบนซินลงอีกคร้ังเหลือ 1.4758 เรียล/ลิตร จาก 1.4907 เรียล/

ลิตร ซ่ึงส่งผลลบต่อราคาเอทานอลภายในประเทศ ราคาเอทานอลท่ีอ่อนตวัลงท าใหโ้รงงานน ้าตาลบราซิล

พร้อมท่ีจะใชอ้อ้ยไปในการผลิตเป็นน ้าตาลเพิ่มข้ึน แต่ราคาน ้ามนัในวนัน้ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ท าใหร้าคาน ้าตาล

เคล่ือนไหวลดลงในขอบเขตท่ีจ ากดั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.46-12.93 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.60 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.16 เซนต ์หรือ 1.29% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.58-13.02 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.65 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.06 เซนต ์หรือ 0.48% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

1 กุมภาพนัธ์  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 มกราคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 12.93 12.46 12.60 12.44 +0.16 
พฤษภาคม 2562 13.02 12.58 12.65 12.59 +0.06 
กรกฎาคม 2562 13.15 12.77 12.83 12.75 +0.08 
ตุลาคม 2562 13.47 13.10 13.19 13.07 +0.12 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

มีนาคม 2563 14.19 13.81 13.93 13.79 +0.14 
พฤษภาคม  2563 14.20 13.88 13.95 13.82 +0.13 
กรกฎาคม 2563 14.20 13.90 13.97 13.84 +0.13 
ตุลาคม 2563 14.31 14.04 14.10 13.97 +0.13 
มีนาคม 2564 14.69 14.48 14.53 14.41 +0.12 
พฤษภาคม  2564 14.63 14.63 14.69 14.37 +0.12 
กรกฎาคม  2564 - - 14.47 14.33 +0.14 
ตุลาคม  2564 - - 14.54 14.40 +0.14 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 30  มกราคม  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในเดือน

ธนัวาคม 2561 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 59,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 46,500 ตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงจาก 69,700 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน 2561    รวมในช่วง 4 เดือนแรก

ของปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกจ านวน 198,900 ตนั เพิ่มข้ึน 14.3% จากในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  โดยในปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกจ านวน 560,400 ตนั  ลดลงจากท่ี

ส่งออกมากสุดเป็นประวติัการณ์ 769,300 ตนั ในปี 2559/2560  

 

ยุโรปตะวนัตก 

  วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 มีรายงานเบ้ืองตน้วา่ ประเทศสมาชิกของสหภาพยโุรป(EU) ส่งออกน ้าตาล

ในเดือนธนัวาคม 2561 จ านวน  192,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 158,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน แต่ลดลงจาก 

344,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) 

สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 617,000 ตนั  ลดลงจาก 1.009 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย

ส่งออกไปยงัอียปิต ์19% ของการส่งออก ตามดว้ยอิสราเอล (16%) เซเนกลั (6%) ซีเรียและเลบานอน (ประเทศ

ละ 4%) ราคาส่งออกเฉล่ียเดือนพฤศจิกายน อยูท่ี่ 334 ยโูร/ตนั FOB เพิ่มข้ึนจาก 320 ยโูร ในเดือนตุลาคม แต่ต ่า

กวา่ 357 ยโูร ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ส าหรับการน าเขา้ในเดือนธนัวาคม 2561 มีจ านวน  99,000 ตนั  
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ลดลงจาก 107,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน และ 175,000 ตนั ในช่วงเวลาเดือนเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 

3 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 367,000 ตนั  ลดลงจาก 

396,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี EPA/EBA 

(65% ของการน าเขา้) ตามดว้ยสหภาพอฟัริกาใต ้ (10%) และประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีกบัอเมริกา

กลาง โคลอมเบียและเปรู (5%) ส าหรับสตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรป ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน มีจ านวน 9.390 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 6.432 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม แต่ลดลงจาก 10.683 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 30 มกราคม 2562  Sader  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 26  มกราคม 2562  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 227,143 238,089 -4.60 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,162,750 18,467,950 -1.65 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,818,115 1,947,814 -6.66 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.01 10.55 -5.09 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.00 8.18 -2.16 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.96 77.57 +3.09 

 
 วนัท่ี 28 มกราคม 2562 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2562  ได ้121,765 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 

120,783 ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 123,502 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลใน

ปี 2561/2562  มีจ  านวน  1,160,599 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 1,153,912 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 116.21 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 113.10 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 

12.32 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 11.70 ตนั/แฮคแต 
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เอเชีย 

  มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 สมาคมการคา้น ้าตาลของอินเดีย (AISTA) ไดป้ระมาณการ

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย ปี 2561/2562 เป็นคร้ังแรก วา่จะมีจ านวน 31.5 ลา้นตนั(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

โดยรวมน ้าตาลจ านวน 300,000 ตนั ซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีค านวณจากการน าโมลาส B ไปผลิตเป็นเอทานอล เทียบ

กบัตวัเลขของสมาคมโรงงงานน ้าตาลอินเดีย(ISMA) ท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 30.7 ลา้นตนั โดย AISTA คาดการณ์

ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh จะมีจ านวน 11.6 ลา้นตนั (ISMA : 11.3 ลา้น) , รัฐ Maharashtra 10.1 ลา้น

ตนั (ISMA : 9.5 ลา้น) , รัฐ Karnataka 4.2 ลา้นตนั (ISMA : 4.2 ลา้น) , รัฐ Gujarat 1.1 ลา้นตนั และรัฐ Tamil 

Nadu 0.9 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 29 มกราคม 2562   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  6 มกราคม 2562 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 8,261,546 7,800,877 +5.91 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 737,412 663,013 +11.22 
โมลาส (ตนั) 329,784 338,301 -2.52 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.93 8.50 +5.02 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.99 4.34 -7.95 

 

วนัท่ี 29 มกราคม 2562  มีรายงานวา่ ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนธนัวาคมมีจ านวน 70,614 

ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 156,194 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นเดือนแรกของ

ฤดูการผลิตปี 22561/2562 ซ่ึงเร่ิมตน้ในดือนตุลาคมท่ีมีการส่งออก อน่ึง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560/2561  

(ตุลาคม-กนัยายน) ปากีสถานส่งออกน ้าตาลจ านวนกวา่ 380,000 ตนั เน่ืองจากมีการอุดหนุนการส่งออก 

 

วจิารณ์และความเห็น 

   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ได้เคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง

หลงัจากบริษทั  Petrobras ของบราซิลปรับลดราคาน ้ามนัเบนซินภายในประเทศลง ซ่ึงเป็นผลลบต่อเอทานอล  
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และอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัเหมาผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล ขณะท่ีสมาคม

การคา้น ้าตาลของอินเดียรายงานวา่โรงงานน ้าตาลของอินเดียควรเพิ่มการผลิตเพื่อกระตุน้การส่งออก สต็อค

น ้าตาลของอินเดีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าเป็น 15.4 ลา้นตนั ขณะท่ีกระทรวงเกษตร

สหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึน  5.3% เป็น 35.9 ลา้นตนั และคาดการณ์วา่

ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลปี 2561/2562 จะลดลง -21.6% เหลือ 30.1 ลา้นตนั  ส าหรับสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น

จ านวน 62,701 ล็อต หรือประมาณ 3.185 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  60,839 ล็อต 

หรือประมาณ 3.091  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (18 ธนัวาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนอยู่

ในกรอบแคบ ๆ ตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

5 กุมภาพนัธ์ 2562 
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(18 ธนัวาคม 2561) 


