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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  31 ธันวาคม 2561 – 4  มกราคม  2562 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี   (31 มกราคม 2561- 4 มกราคม 2562 ) ซ่ึงเ ป็น

สัปดาห์แรกของปี 2562 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  ตลาดปิดท าการเน่ืองใน

เทศกาลข้ึนปีใหม ่และในสัปดาห์แรกน้ีราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผันผวนและปรับตวัลดลงเมือ่เทียบกบัสัปดาห์

กอ่นคอ่นขา้งมาก  โดยในชว่งแรกราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงถึงระดับต ่าสุดในรอบ 3 เ ดือน   จากการท่ีคา่เงิน

เรียลของบราซิลเมื่อเ ทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ไดอ้อ่นคา่ลง และราคาน ้ ามนั ท่ีปรับตัวลดลงอยา่งตอ่เ น่ือง  

ในขณะท่ีผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศผู้ผลิตส าคญัอยา่งอินเดียและไทยยงัคงบั่นทอนราคาอยู ่ และตลาด

ยงัคงติดตามการลดลงของราคาพลงังาน  ซ่ึงลดความสามารถในการแขง่ขันของเอทานอลในบราซิล  โดย

กระตุ้นความกงัวลวา่โรงงานอาจเปล่ียนมาผลิตน ้ าตาลมากข้ึนแทนเชื้อเพลิงชีวภาพ     สต็อกน ้ าตาลโลกท่ีมี

จ านวนมาก โดยอินเดียสง่สัญญาณสง่ออกน ้ าตาลสู่ตลาดโลกในชว่งหลายเ ดือนขา้งหน้า   และในชว่งสุดทา้ย

ราคาน ้ าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยได้รับแรงหนุนจากการซ้ือคืนในตลาดท่ีมกีารขายมากเกินไปทางเทคนิคหลัง

รว่งเมือ่ไมน่านมาน้ี  ในขณะท่ีการฟ้ืนตวัในหุ้นทัว่โลกเป็นอีกปัจจัยหนุน  ตลาดหุ้นโลกปรับข้ึนหลงัธนาคาร

กลางจีนเคล่ือนไหวสนับสนุนเศรษฐกจิท่ีก  าลังชะลอตัวของจีน   และจีนประกาศการเจรจาการค้ารอบใหมก่บั

สหรัฐฯ  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.69-12.41 

เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.93 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์กอ่น 0.46 เซนต์ หรือ 3.71% และราคาน ้ าตาล

ตามสัญญาเ ดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.82-12.48 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  12.02 เซนต์ ลดลง 

0.42 เซนต์ หรือ 3.38% 

 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก  าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  
4 มกราคม 2562 

ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  
28 ธันวาคม  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มนีาคม 2562 12.41 11.69 11.93 12.39 -0.46 
พฤษภาคม 2562 12.48 11.82 12.02 12.44 -0.42 
กรกฎาคม 2562 12.60 11.99 12.16 12.55 -0.39 
ตุลาคม 2562 12.86 12.29 12.46 12.83 -0.37 
มนีาคม 2563 13.32 12.94 13.09 13.43 -0.34 
พฤษภาคม  2563 13.34 13.00 13.16 13.47 -0.31 
กรกฎาคม 2563 13.34 13.08 13.21 13.47 -0.26 
ตุลาคม 2563 13.43 13.19 13.35 13.55 -0.20 
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มนีาคม 2564 13.80 13.61 13.76 13.94 -0.18 
พฤษภาคม  2564 13.65 13.60 13.73 13.87 -0.14 
กรกฎาคม  2564 13.68 13.65 13.75 13.85 -0.10 
ตุลาคม  2564 13.74 13.72 13.83 13.90 -0.07 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวันออก 

  วนัท่ี 2 มกราคม 2562 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง 

ณ วนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 รัสเซียผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้ 5.570  ลา้นตนั (มลูคา่น ้ าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 

5.883 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  โดยมโีรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตเพียง 16 โรงงาน เมือ่

เทียบกบั 35 โรงงงานในปีกอ่น   

 

อเมริกากลางและเหนือ 

  วนัท่ี วนัท่ี 4 มกราคม 2562 มรีายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 30  ธันวาคม 2561  ได ้120,221 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 

124,933 ตนั ในสัปดาห์กอ่น แตเ่พิ่มข้ึนจาก  112,786 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น รวมผลผลิตน ้ าตาล

ในปี 2561/2562  มจี านวน  798,254 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 786,976 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  ผลผลิต

ออ้ยอยูท่ี่ 116.91 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 114.08 ตนั/แฮคแต ในปีกอ่น  และผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 12.30 ตนั/

แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 11.69 ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2562  Sader  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้ าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2561  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื้นท่ีเกบ็เกีย่วออ้ย (แฮคแต) 113,547 122,585 -7.37 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 9,105,759 9,831,610 -7.38 
ปริมาณน ้ าตาล (ตนั) 851,714 977,944 -12.91 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.35 9.95 -5.97 
ผลผลิตน ้ าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.50 7.98 -5.98 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.19 80.20 -0.01 
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 วนัท่ี 4 มกราคม 2562 มรีายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2561 ได ้ 38,230 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 

38,289 ตนั ในชว่งเดียวกนัของปีกอ่น รวมผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562  มจี านวน  118,865 ตนั ลดลงจาก 

159,805 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่  11.19% จาก 11.21% ในปี

กอ่น 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 3 มกราคม 2562  มรีายงานวา่บราซิลสง่ออกน ้ าตาลในเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 1.634  

ลา้นตนั  (มลูคา่น ้ าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 1.934 ลา้นตนั ในเดือนพฤศจิกายน และ 1.937 ลา้นตนั ในเดือน

ธันวาคม 2560    โดยปริมาณการสง่ออกน ้ าตาลทรายดิบมจี านวน 1.460 ลา้นตนั สว่นท่ีเหลือเป็นน ้ าตาล

ทรายขาว  และในปี 2561/2562 (เมษายน-ธันวาคม) บราซิลสง่ออกน ้ าตาลจ านวน 16.848 ลา้นตนั  ลดลง 

28% จาก 23.427 ลา้นตนั   ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  รวมในปี 2560/2561 บราซิลสง่ออกน ้ าตาล

จ านวน 28.264 ลา้นตนั เทียบกบั 28.739 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  

  วนัท่ี 2 มกราคม 2562 นาย Juan Carlos Mira ประธานสมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล Asocaña ของ

โคลอมเบีย  รายงานวา่ การผลิตน ้ าตาลของโคลมัเบียในปี 2561 มจี านวน 2.44 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 9% จากปีท่ี

แลว้ ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน โรงงานน ้ าตาลในประเทศมปีริมาณออ้ยเขา้หีบ 23 ลา้น

ตนัเพิ่มข้ึน 3% จากปี 2560 ส าหรับการสง่ออกน ้ าตาลในชว่งเวลาเดียวกนัสูงข้ึน 9.4%  และคาดวา่ในปี 2561

จะสง่ออกเป็นจ านวนถึง 778,000 ตนั 

 

อัฟริกา 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2562 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) รายงานผลผลิต

ออ้ย และผลผลิตน ้ าตาลของมอริเชียสปีการผลิต 2561/2562 เพียงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2561  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 3,125,798 3,471,445 -9.96 
ผลผลิตน ้ าตาล (ตนั) 320,193 330,846 -3.22 
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เอเชีย 

  วนัท่ี 2 มกราคม 2562 มรีายงานขา่ววา่ จีนน าเขา้น ้ าตาลอยา่งเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561 

จ านวน 340,000 ตนั ใกลเ้คียงกบัเดือนตุลาคม แตเ่พิ่มข้ึน 116% จากเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ท าให้การ

น าเขา้สะสมในชว่งสองเดือนแรกของฤดูการผลิตปี  2561/2562 (ตุลาคม - กนัยายน)  มจี านวน 680,000 ตนั 

เทียบกบั 326,000 ตนัในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ส าหรับการน าเขา้รวมในปี 2560/2561 อยูท่ี่ 2.282 ลา้น

ตนัลดลงจาก 3.739 ลา้นในปี 2559/2560  ทั้งน้ีการน าเขา้อยา่งเป็นทางการของจีนไมร่วมถึงน ้ าตาลทั้งหมดท่ี

เขา้มาในประเทศผา่นการคา้ของตอ้งห้ามทางชายแดนภาคใต ้

   
วิจารณ์และความเห็น 

   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีซ่ึงเป็นสัปดาห์แรกของปี 2562 ไดเ้คล่ือนไหว 

ลดลงเมื่อเทียบกบัสัปดาห์กอ่น โดยในชว่งแรกราคาน ้ าตาลปรับตัวลดลง ซ่ึงเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน   

จากการท่ีคา่เงินเรียลของบราซิลเมื่อเ ทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ออ่นคา่ลง และราคาน ้ ามนั ท่ีปรับตัวลดลง

อยา่งตอ่เน่ือง ผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศผูผ้ลิตส าคญัอยา่งอินเดียและไทยยังคงบั่นทอนราคาอยู  ่  และ

ในชว่งสุดท้ายราคาน ้ าตาลปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยได้รับแรงหนุนจากการซ้ือคืนในตลาดท่ีมกีารขายมากเกนิ ไป

ทางเทคนิคหลงัรว่งเมือ่ไมน่านมาน้ี   ในขณะท่ีการฟ้ืนตวัในหุ้นทั่วโลกเป็นอีกปัจจยัหนุน   ตลาดหุ้นโลกปรับ

ข้ึนหลงัธนาคารกลางจีนเคล่ือนไหวสนับสนุนเศรษฐกจิท่ีก  าลงัชะลอตัวของจีน  ส าหรับในระยะส้ัน ๆ  หาก

ปัจจัยพื้นฐานตา่ง ๆ ของตลาดไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยังคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือและขายจากกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ ดงัเชน่สัปดาห์ท่ีผา่นมา   
  ------------------------------ 

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากัด                                                                                               
7 มกราคม 2562 

เปอร์เซนต์น ้ าตาล (%) 11.79 11.06 6.60 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.24 9.53 7.45 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.40 79.30 -11.22 
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