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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 - 6  กนัยายน  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (2 – 6 กนัยายน  2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 36   ของ

ปี 2562 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  ดว้ยในวนัท่ี 2 กนัยายน 2562  ตลาดปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนัแรงงาน

ของสหรัฐฯ (The U.S. labor  Day) ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่จะไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึนบา้งในระหวา่งสัปดาห์ หลงัจากท่ีองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) รายงานวา่ในปี 2562/2563 

ผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกจะลดลง 2.3%  เหลือ 172 ลา้นตนั  และไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (surplus)  ปี 2561/2562  ลงเหลือ 1.7 ลา้นตนั จาก 1.8 ลา้นตนั ในการคาดการณ์คร้ังก่อน และได้

ประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 ไวท่ี้ 4.8 ลา้นตนั   แต่ราคาน ้าตาลตามสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เดือนใกลปิ้ดดตลาดลดลงต ่าสุดในรอบ 11 เดือนคร่ึง เม่ือรัฐบาลบราซิลไดเ้พิ่มปริมาณการ

น าเขา้เอทานอลจากสหรัฐฯแบบปลอดภาษีเป็น 750 ลา้นลิตร/ปี จาก 600 ลา้นลิตร/ปี การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนจาก

สหรัฐฯ น้ีอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลลดการผลิตเอทานอลลงและผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน ขณะท่ี

ค่าเงินเรียลของบราซิลปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากน้ี

ราคาน ้ามนัดิบไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมากกวา่ 4% และราคาน ้าตาลยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบั

การส่งออกน ้าตาลของอินเดียท่ีรัฐบาลอินเดียใหก้ารอุดหนุนการส่งออกมากถึง 6 ลา้นตนั 

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.86-11.40 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.02 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.12 เซนต ์ หรือ 1.08%   และราคาน ้าตาลตาม

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.89-12.41 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 11.97 เซนต ์

ลดลง 0.26 เซนต ์ หรือ 2.13%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6 กนัยายน  2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
30 สิงหาคม   2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 11.40 10.86 11.02 11.14 -0.12 
มีนาคม 2563 12.41 11.89 11.97 12.23 -0.26 
พฤษภาคม  2563 12.54 12.02 12.09 12.38 -0.29 
กรกฎาคม 2563 12.68 12.20 12.27 12.52 -0.25 
ตุลาคม 2563 12.90 12.47 12.57 12.75 -0.18 
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มีนาคม 2564 13.42 13.03 13.14 13.29 -0.15 
พฤษภาคม  2564 13.41 13.11 13.19 13.31 -0.12 
กรกฎาคม  2564 13.41 13.13 13.21 13.30 -0.09 
ตุลาคม  2564 13.49 13.25 13.32 13.38 -0.06 
มีนาคม  2565 13.82 13.59 

589 

13.66 13.70 -0.04 
พฤษภาคม  2565 13.79 13.57 13.62 13.67 -0.05 
กรกฎาคม  2565   13.63 13.68 -0.05 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  6 กนัยายน 2562  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี  4 กนัยายน 2562  เบลารุส

เก็บเก่ียวบ้ีทได ้225,300 ตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท 5,110 แฮคแต  เป็นนยัวา่ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  45 ตนั/แฮค

แต  พื้นท่ีทั้งหมดท่ีจะเก็บเก่ียวในฤดูกาลน้ีอยูท่ี่ 93,760 แฮคแต เทียบกบั 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 4 กนัยายน 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        ณ 

วนัท่ี 3 กนัยายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  133,600 แฮคแต หรือ 11.7%  ของ

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 117,600 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 5.8 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.0 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.13 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 34.04 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน 

  

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 3 กนัยายน  2562 มีรายงานวา่รัฐบาลบราซิลไดเ้พิ่มปริมาณการน าเขา้เอทานอลแบบปลอดภาษี

เป็น 750 ลา้นลิตร/ปี จาก 600 ลา้นตนั/ปี ตามพระราชกฤษฎีกาโดยส านกัเลขาธิการการคา้ต่างประเทศและ

กิจกรรมระหวา่งประเทศ เอทานอลแบบปลอดภาษีสามารถน ามาแบ่งไดเ้ป็น 4 ไตรมาส ๆ ละ 187.5   ลา้นลิตร 

การน าเขา้นอกโควตาจะถูกหกัภาษีดว้ยอตัราภาษีศุลกากรของกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใตต้อนล่าง (Mercosur) 

20% โควตาอตัราภาษีใหม่ (TRQ) จะใชไ้ด ้12 เดือน (จนถึง 31 สิงหาคม 2563) การเปล่ียนแปลง 
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น้ีจะส่งผลใหร้ายไดจ้ากภาษีลดลง 270 ลา้นเรียล (65.54 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ )  ในปี 2561/2562 (เมษายน-

มีนาคม) มีการน าเขา้เอทานอลประมาณ 1.5 พนัลา้นลิตร ซ่ึงเกือบทั้งหมดมาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งไปยงัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล  ในเวลาเดียวกนัมีการส่งออกเอทานอล 1.8 พนัลา้นลิตร ซ่ึง 0.9 พนัลา้นลิตร 

ส่งออกไปยงัสหรัฐฯ 

วนัท่ี 3 กนัยายน  2562 กระทรวงการคา้บราซิลรายงานวา่ ในเดือนสิงหาคม 2562 บราซิลส่งออก

น ้าตาลจ านวน 1,678,502 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1,832,211 ตนั  ในเดือนกรกฎาคม  และต ่ากวา่ 

1,720,295 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน การส่งออกน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 1,508,948 ตนั จาก 1,694,725 

ตนั  ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 1,432,362 ตนั ในเดือนสิงหาคมปีก่อน ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลทรายขาวใน

เดือนสิงหาคมมีจ านวน 155,989 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 126,487 ตนั ในเดือนกรกฎาคม แต่ลดลงจาก 264,899 ตนั ใน

เดือนสิงหาคม 2561  รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562/2563 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 7.920 

ลา้นตนั ลดลงจาก 8.714 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  และรวมในปี 2561/2562 บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 20.179 ลา้นตนั  ลดลงจาก 28.295 ลา้นตนั ในปีก่อน 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน  2562 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,534,949 1,521,995 0.85 
14,338,103 17,592,642 -18.50 

46.50% 54.14% -14.12 

CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.16 14.79 -4.26 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.26 13.66 -2.93 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 217,349 225,103 -3.44 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 1,534,949 2,403,155 -20.89 
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เอเชีย 

 วนัท่ี  6 กนัยายน 2562   CRISIL รายงานวา่ ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) คาดวา่อินเดียจะ

ส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 4.5-5.0 ลา้นตนั   หลงัจากท่ีรัฐบาลประกาศการอุดหนุนการส่งออก เทียบกบั 3.8 ลา้น

ตนั ในปีน้ี  และเม่ือตน้เดือนท่ีผา่นมาอินเดียไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกจ านวน 10,448  รูปี/ตนั (1 เหรียญ

สหรัฐฯ เท่ากบั 71.81 รูปี)  ส าหรับน ้าตาลจ านวน 6.0 ลา้นตนั   และในปี 2561/2562  เงินอุดหนุนค่าขนส่งใน

การส่งออกอยูท่ี่ 2,300-4,300 รูปี/ตนั  

 วนัท่ี 4 กนัยายน 2562  คณะกรรมการดา้นเศรษฐกิจของอินเดียไดป้ระกาศข้ึนราคาเอทานอลท่ีผลิต

จากออ้ยดงัน้ี  

-  C heavy molasses  เพิ่มเป็น 43.75 รูปี/ลิตร จากเดิม 43.46 รูปี/ลิตร 

-  B heavy molasses เพิ่มเป็น 54.27  รูปี/ลิตร จากเดิม 52.43 รูปี/ลิตร 

และเอทานอลท่ีผลิตจากน ้าออ้ย  น ้าตาล และน ้าเช่ือม ท่ีราคา 59.48 รูปี/ลิตร  ทั้งน้ียงัมีการเพิ่มส่วนผสม     เอ

ทานอลในน ้ามนัเป็น 7%  จาก 6% นโยบายน้ีจะเร่ิมมีการบงัคบัใชใ้นเดือนธนัวาคมน้ี 

   

วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมาอยูใ่นช่วงขาลง โดยไดรั้บแรงกดดนัจากรัฐบาล

บราซิลไดเ้พิ่มปริมาณการน าเขา้เอทานอลจากสหรัฐฯแบบปลอดภาษีเป็น 750 ลา้นลิตร/ปี จาก 600 ลา้นลิตร/ปี 

การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากสหรัฐฯ น้ีอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลลดการผลิตเอทานอลลงและผลิต

น ้าตาลเพิ่มข้ึน ค่าเงินเรียลของบราซิลปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ และราคาน ้าตาลยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัการส่งออกน ้าตาลของอินเดียท่ีรัฐบาล

อินเดียใหก้ารอุดหนุนการส่งออกมากถึง 6 ลา้นตนั ถึงแมปั้จจยัเศรษฐกิจโลกจะดูดีข้ึนในช่วงสั้น ๆ  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  3 กนัยายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ จ านวน 189,410  ล็อต หรือประมาณ 9.622 ลา้นตนั เทียบ

กบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  181,009  ล็อต หรือประมาณ 9.195 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (27 

สิงหาคม 2562)   
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 ส าหรับในระยะน้ีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ยงัคงกดดนัตลาดและการถือตัว๋ขายของกองทุนเป็นปัจจยัหลกั

ในการเคล่ือนไหวของราคาน ้ าตาล และมีโอกาสท่ีกองทุนอาจจะซ้ือคืนในอนาคตอนัใกลน้ี้  เน่ืองจากสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562  จะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  จ  าเป็นตอ้งมีการปิดสัญญา

ขายท่ีถืออยู ่ก็อาจจะไดเ้ห็นราคาท่ีปรับตวัสูงข้ึนในระยะสั้น ๆ  

 

............................................... 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

9 กนัยายน 2562               
 

    


