
 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (29  เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

18 ของปี 2562 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและลดลงจากสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดใน

รอบ 7 เดือน จากค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์  ราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง  และจากการ

ขายของกลุ่มกองทุน ขณะท่ี FAS ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์วา่การผลิตน ้าตาลของ

สหภาพยโุรปในปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน 7%  เป็น 19.375 ลา้นตนั และตามการคาดการณ์อุปทานน ้าตาลโลกท่ี

เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในอินเดีย ซ่ึงสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียใน

ปี  2561/ 2562 จะเพิ่มข้ึน  1.5%  เป็น 33 ลา้นตนั  นอกจากน้ีกระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออก

น ้าตาลเดือนเมษายนของบราซิลเพิ่มข้ึน 24% เป็น 1.26 ลา้นตนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตาม

สัญญาเดือนเดือนพฤษภาคม 2562  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีราคา 11.99 

เซนต ์ ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 1,324  ล็อต หรือประมาณ  67,262 เมตริกตนั  ซ่ึงเป็น

น ้าตาลจากเมก็ซิโก อาร์เจนตินา ฮอนดูรัส คอสตาริกา และนิคารากวั ส่วนราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.97-12.75 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.01 เซนต ์ลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต ์หรือ 5.06%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

12.32-13.08 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.35 เซนต ์ลดลง 0.64 เซนต ์ หรือ 4.93% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

3 พฤษภาคม 2526 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

พฤษภาคม 2562 12.30 11.55 11.99* 12.26 -0.27 
กรกฎาคม 2562 12.75 11.97 12.01 12.65 -0.64 
ตุลาคม 2562 13.08 12.32 12.35 12.99 -0.64 
มีนาคม 2563 14.04 13.36 13.39 13.89 -0.50 
พฤษภาคม  2563 14.13 13.52 13.54 13.95 -0.41 
กรกฎาคม 2563 14.19 13.63 13.64 13.99 -0.35 
ตุลาคม 2563 14.32 13.81 13.82 14.12 -0.30 

 



 

 

-2- 

 

มีนาคม 2564 14.83 14.34 14.35 14.64 -0.29 
พฤษภาคม  2564 14.82 14.34 14.35 14.63 -0.28 
กรกฎาคม  2564 14.77 14.37 14.34 14.62 -0.28 
ตุลาคม  2564 14.85 14.44 14.44 14.72 -0.28 
มีนาคม  2565 15.12 14.84 14.75 15.01 -0.26 

*  เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562  เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน  2562 

  

ข่าวทีส่ าคัญ  

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 ส้ินสุดระยะเวลา 

การซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 1,324 ล็อต หรือ

ประมาณ 67,262 ตนั โดยมีบริษทั  COFCO  เป็นผูรั้บมอบแต่เพียงผูเ้ดียว  ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั 

Sucden Americas จ านวน 948 ล็อต  และบริษทั E D & F Man จ านวน 376 ล็อต  ซ่ึงเป็นน ้าตาลจากเมก็ซิโก  

อาร์เจนติน่า ฮอนดูรัส  คอสตาริกา และนิคารากวั 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 30 เมษายน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2562 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 906,900 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 458,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

คิดเป็น 79.8% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายในปีการผลิตน้ี (1.136 ลา้นแฮคแต)   ขณะท่ี  The Russian Sugar 

Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2562 เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีท

แลว้ 934,400  แฮคแต หรือ 82.8% ของการคาดการณ์ (1.129 ลา้นแฮคแต) เทียบกบั 359,300 แฮคแต ในปี

ก่อน 

 วนัท่ี  30 เมษายน 2562  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562  

เกษตรกรเพาะปลูกบ้ีทได ้94,600 แฮคแต  หรือ 99.6% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมาย  เทียบกบั 88,200 แฮคแต 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนสภาพอากาศท่ีเลวร้าย และกระทรวงเกษตรไดป้รับลดการคาดการณ์พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทในปีการผลิต 2562 เหลือ 95,000 แฮคแต จาก  96,000  แฮคแต ในประมาณการคราวก่อน และ

เทียบกบั 102,400  แฮคแต ในปีก่อน 
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 วนัท่ี 29 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรคาซคัสถานรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 เมษายน  

คาซคัสถานเพาะปลูกบ้ีทได ้ 10,800 แฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 47.4% ของแผนในการเพาะปลูก 22,800 แฮคแต  

เทียบกบั 7,800 แฮคแต ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 21,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

   

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 30  เมษายน 2562  มีรายงานวา่ สมาชิกของสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนมีนาคม 

2562 จ านวน  114,000 ตนั ลดลงจากการตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่เป็น 124,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ลดลง 

มากจาก 295,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-

กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.009 ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.870 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ 

ปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอิสราเอล 18%   อียปิต ์ 17%  กานา 5% นอร์เวย ์ สวติเซอร์แลนด ์ และอลับาเนีย 

(ประเทศละ 4%) ราคาส่งออกเฉล่ียเดือนกุมภาพนัธ์อยูท่ี่ 338 ยโูร/ตนั FOB เพิ่มข้ึนจาก 337 ยโูร ในเดือน

ธนัวาคม  แต่ต ่ากวา่ 348 ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเขา้ในเดือนมีนาคม 2562 มีจ านวน  

148,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 103,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ และ 112,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562  สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 791,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 675,000 ตนั 

ในปีก่อน ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี EPA/EBA (52% ของการน าเขา้) ตามดว้ยอฟั

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

 วนัท่ี 30 เมษายน  2562 สหภาพยโุรปอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง 

EPA/ EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 21 เมษายน  2562 จ านวน 8,599 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 15,460 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 507,632 

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 315,909 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (211,074 ตนั)  

มอริเชียส (77,791 ตนั) ฟิจิ (69,079 ตนั)  และเบลิซ  (67,073 ตนั)  

 วนัท่ี 30 เมษายน 2562  มีรายงานวา่สต็อคน ้าตาลของสหภาพยโุรป ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  2562 มี

จ านวน 10.959 ลา้นตนั ลดลงจาก 12.664 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และ 13.982 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน   

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  
เพียง ณ วนัท่ี  27 เมษายน  2562  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 644,626 649,230 -0.71 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 48,118,121 46,298,864 +3.93 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,367,288 5,239,819 +2.43 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.15 11.32 -1.44 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.33 8.07 +3.16 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.65 71.31 +4.67 

 
 วนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2562  ได ้102,411 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 162,644 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 88,235 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มี

จ านวน  2,723,449 ตนั  เพิ่มข้ึน 2.59% จาก 2,654,716 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

113.64 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 4.27%  จาก 108.99 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.19 ตนั/แฮค

แต เพิ่มข้ึน 6.41%  จาก 11.46 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือน

เมษายน 2562 จ านวน 1,280,525 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1,133,035 ตนั ในเดือนก่อน และ

เพิ่มข้ึนจาก 1,043,854 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีการผลิต 

2562/2563 โดยการส่งออกน ้ าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึนเป็น 1,076,843 ตนั จาก 954,973 ตนั ในเดือนมีนาคม และ 

767,393 ตนั ในปีก่อน ส าหรับการส่งออกน ้าตาลทรายขาวมีจ านวน 187,387 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 163,817 ตนั  

ในเดือนมีนาคม แต่ลดลงจาก 254,344 ตนั ในเดือนเมษายน 2561 

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

และลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือน จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์  ราคา

น ้ามนัดิบท่ีลดลง  และจากการขายของกลุ่มกองทุน ขณะท่ี FAS ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  
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คาดการณ์วา่การผลิตน ้ าตาลของสหภาพยุโรปในปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน 7%  เป็น 19.375 ลา้น และ ตามการ

คาดการณ์อุปทานน ้ าตาลโลกท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในอินเดีย ซ่ึงสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย (ISMA) คาด

วา่ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี  2561/ 2562 จะเพิ่มข้ึน  1.5%  เป็น 33 ลา้นตนั  นอกจากน้ีกระทรวงการคา้

ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้ าตาลเดือนเมษายนของบราซิลเพิ่มข้ึน 24% เป็น 1.26 ลา้นตนั  ส าหรับสถานะ

ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short) เป็นจ านวน 76,054 ล็อต หรือประมาณ  3.864 ล้านตนั เทียบกับท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short)  

54,189 ล็อต หรือประมาณ 2.753 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (23 เมษายน 2562) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

7 พฤษภาคม 2562 

 

 

   


