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ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Martin Luther King JR. 

                 

               

 

 

                   
  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนั Martin Luther King JR.  ส่วน

ตลาดน ้าตาลลอนดอนเปิดตลาดดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึน จากการซ้ือเพื่อเก็งก าไร ส่วนหน่ึงเกิดจากสัญญาณท่ีวา่อินเดีย 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก อาจผลิตน ้ าตาลนอ้ยกวา่ท่ีคาดหมาย ผลผลิตน ้าตาลในอินเดียคาดวา่

จะลดลง 2.5% สู่ 30.7 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตท่ีเร่ิมตน้ในเดือนตุลาคม  โดยดีลเลอร์ระบุวา่ อยา่งไรก็ตาม สตอ็ค

น ้าตาลอยูใ่นระดบัสูงหมายความวา่อินเดียยงัคงมีอุปทานจ านวนมากและมีแนวโนม้ส่งออกน ้าตาลไปสู่ตลาดโลก

อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น ยงัมีสัญญาณภาวะท่ีพฒันาข้ึนในภูมิภาคผลิตน ้าตาลแห่งอ่ืนๆ รวมถึงสหภาพยโุรป 

(EU) ซ่ึงจ ากดัความเป็นไปไดข้องการปรับข้ึนของราคา    Marex Spectron ระบุวา่ “การคาดการณ์ส าหรับพืชผล

ของ EU ในปัจจุบนัพฒันาข้ึนและคาดการณ์เร่ืองการลดพื้นท่ีเพาะปลูกปรับลดลง ดงันั้น การคาดการณ์ของพืชผล

การเกษตรส าหรับปีน้ีและปีหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึน”  ราคาน ้าตาลทรายขาวสัญญาเดือนมีนาคม 2562 ปิดตลาด

เพิ่มข้ึน 1.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.42% ท่ีระดบั 354.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่าสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2562 353.20 353.60 355.40 353.20 354.70 +1.50 
พฤษภาคม 2562 361.30 362.10 363.80 361.60 363.10 +1.80 
สิงหาคม 2562 366.30 366.70 368.30 366.70 368.10 +1.80 
ตุลาคม 2562 369.70 370.50 371.70 370.50 371.40 +1.70 
ธนัวาคม 2562 375.30 376.00 376.90 376.00 376.90 +1.60 
มีนาคม 2563 380.90 0.00 382.50 382.50 382.50 +1.60 
พฤษภาคม 2563 384.80 0.00 386.40 386.40 386.40 +1.60 
สิงหาคม 2563 386.80 0.00 388.40 388.40 388.40 +1.60 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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ระหวา่ง 353.20-355.40 หรียญสหรัฐฯ/ตนั และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 

1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.50% ท่ีระดบั 363.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวา่ง 

361.60-363.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

 วนัท่ี 21 มกราคม 2562 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ไดล้ดการคาดการณ์การผลิตน ้าตาล

ทั้งหมดในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน เหลือ 30.7 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 31.5 ลา้น

ตนั เม่ือส้ินเดือนตุลาคม  เน่ืองจากการเพาะปลูกท่ีแยล่ง ในรัฐ Uttar Pradesh   และเม่ือเดือนตุลาคมประมาณการวา่

ไดน้ าน ้าตาลจ านวน 500,000 ตนั เพื่อผลิตเอทานอลผา่นกากน ้าตาล ‘B’ จากผลผลิตน ้าตาล 32.0 ลา้นตนั และใน

เดือนกรกฎาคม ISMA ไดค้าดการณ์คร้ังแรกผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในฤดูการผลิตน้ีจะมีจ านวน 35.0-35.5 ลา้น

ตนั ส าหรับรายงาน ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมกราคม  2562  โรงงานน ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้3.634 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.201 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงจาก 4.00 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของ

เดือนธนัวาคม    รวมผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562 มีจ านวน 14.686 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

13.557 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 510 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ 9 โรงงานในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน 

และมากกวา่ 6 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ISMA ช้ีใหเ้ห็นในปีน้ีโรงงานเปิดหีบเร็วกวา่ปีก่อนและ

ผลผลิตไดเ้พิ่มข้ึน โดยใน  รัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 117 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 38.21 

ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 4.193 ลา้นตนั  และลดลงเล็กนอ้ยจาก 4.365 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากผลผลิตออ้ยลดลง และคาดวา่ในฤดูการผลิตน้ีรัฐ  Uttar Pradesh ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 11.286 

ลา้นตนั จาก 12.045 ลา้นตนั ในปีก่อน  เทียบกบัในเดือนตุลาคมท่ีคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 12.1 ลา้นตนั   

รัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้5.725 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 700,000 ตนั เม่ือเทียบกบั    ปีก่อน  มีโรงงาน 188 โรงงาน

ท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีก่อน 5 โรงงาน  และเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิต คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้9.5 ลา้นตนั  แทบ

ไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณการคราวก่อน แต่ลดลงจาก 10.723 ลา้นตนั ในปีก่อน  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้าตาลได้

จนถึงกลางเดือนมกราคม 2.676 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.135 ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงงาน 65 โรงงานท่ีด าเนินการ

ผลิต มากกวา่ 3 โรงงานในปีก่อน และคาดวา่ในปี 2561/2562 รัฐ Karnataka จะผลิตน ้าตาลได ้4.2 ลา้นตนั  แทบ

ไม่เปล่ียนแปลงจากท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนตุลาคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 3.752 ลา้นตนั ในปีก่อน  รัฐ  Tamil Nadu ผลิต

น ้าตาลได ้ 200,000 ตนั  รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้ 530,000 ตนั รัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้ 324,000 ตนั  รัฐ 

Andhra Pradesh และ Telangana  ผลิตน ้าตาลได ้ 310,000  ตนั    รัฐ Punjab ผลิตน ้ าตาลได ้ 200,000 ตนั   รัฐ 

Haryana ผลิตน ้าตาลได ้220,000 ตนั   รัฐ  Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้ 135,000 ตนั  และในรัฐ Madhya Pradesh  

& Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้165,000 ตนั  รวมผลผลิตน ้าตาลในรัฐเหล่าน้ีคาดวา่จะสูงถึง 6.2 ลา้นตนั มากกวา่ปี 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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ก่อน  250,000 ตนั   ส่วนการส่งออกทั้งหมดคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 3.0-3.5 ต ่ากวา่โควตาส่งออกขั้นต ่าท่ีก าหนด 

(MIEQ) ท่ี 5.0 ลา้นตนั ยกเวน้โควตา้การส่งออกท่ีไดรั้บจากรัฐบาล และโรงงานน ้าตาลท่ีไม่ตรงกบัโควตา้  เงินคา้ง

ค่าออ้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ประมาณ  190 พนัลา้นรูปี (ซ่ึงรวมถึงยอดคา้งช าระท่ี 28 พนัลา้นรูปีในฤดู

การผลิตก่อน)  เพิ่มข้ึนจาก 106 พนัลา้นรูปีในปีก่อน 

 วนัท่ี  21 มกราคม 2562 สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีทในปี 

2561/2562   ในเดือนตุลาคม-ธนัวาคม  และเทียบกบัปี 2560/2561 ดงัน้ี 

                                                                 หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  1,371.7 1.378.1 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1.029.1 945.5 

     รวม 2,400.8 2,323.6 

  วนัท่ี  21 มกราคม 2562 คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของเบลารุสรายงานวา่เม่ือเดือนธนัวาคม 2561  

เบลารุสผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 145,500 ตนั  ลดลงจาก 152,700 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 157,600 ตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2561  เบลารุสผลิตน ้าตาลได ้637,900 ตนั  ลดลงจาก 737,900 ตนั ในปี

ก่อน  ตวัเลขดงักล่าวรวมผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทและน ้าตาลรีไฟน์ท่ีมาจากน ้าตาลทรายดิบท่ีน าเขา้ 

 วนัท่ี  21 มกราคม 2562  มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2562  ได ้120,783 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 119,797 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 123,832 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562  มี

จ านวน  1,038,834 ตนั เทียบกบั 1,030,410 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 116.47 ตนั/

แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 113.47 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.33 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 11.70 

ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 21  มกราคม  2562  สหภาพยโุรปอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA / 

EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2562 จ านวน 992 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 2,603 ตนั ในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 239,271 ตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 188,760 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (74,327 ตนั) ฟิจิ (43,000 ตนั) 

และเบลีซ (32,649 ตนั) 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

22 มกราคม  2562 
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