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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8  กุมภาพนัธ์ 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 4 – 8  กุมภาพนัธ์ 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 6 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการเขา้มาซ้ือ

น ้าตาลของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตลาดเคล่ือนไหวอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั การปรับข้ึนอยา่งชดัเจน

ของราคากระตุน้การส่งออกจากอินเดีย ซ่ึงสตอ็คปรับตวัเพิ่มข้ึนและบราซิลมีแนวโนม้เปล่ียนมาใชอ้อ้ยในการ

ผลิตน ้าตาลมากข้ึนแทนเอทานอล นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บแรงหนุนจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะแหง้

แลง้ในภาคกลาง – ใตข้องบราซิล และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง จากสัญญาณของอุปทานทัว่โลกท่ี

เพิ่มข้ึนเป็นผลลบต่อราคาน ้าตาลหลงัจาก F O Licht กล่าววา่การหีบออ้ยโดยรวมในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 22% 

จากตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 เป็น 63.2 ลา้นตนั ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 6.6 ลา้นตนั เทียบกบั 5.4 ลา้นตนั 

ในปีก่อน นอกจากน้ีผลผลิตน ้าตาลท่ีแขง็แกร่งในอินเดียคาดวา่จะแซงหนา้บราซิลในปีน้ีในฐานะผูผ้ลิตน ้าตาล

รายใหญ่ท่ีสุดของโลกเป็นผลลบต่อราคา โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียรายงานวา่การผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 เพิ่มข้ึน 8% เป็น 18.5 ลา้นตนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.51-12.93 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

12.71 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต ์หรือ 0.87% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.57-12.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.66 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.01 เซนต ์หรือ 0.08% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

8 กุมภาพนัธ์  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

1 กุมภาพนัธ์  2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 12.93 12.51 12.71 12.60 +0.11 
พฤษภาคม 2562 12.94 12.57 12.66 12.65 +0.01 
กรกฎาคม 2562 13.11 12.74 12.86 12.83 +0.03 
ตุลาคม 2562 13.48 13.11 13.25 13.19 +0.06 
มีนาคม 2563 14.19 13.87 14.01 13.93 +0.08 
พฤษภาคม  2563 14.21 

991 

13.91 

991 

14.03 13.95 +0.08 
กรกฎาคม 2563 14.23 13.94 14.05 13.97 +0.08 
ตุลาคม 2563 14.39 14.07 14.19 14.10 +0.09 
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มีนาคม 2564 14.81 14.60 14.64 14.53 +0.11 
พฤษภาคม  2564 14.70 14.61 14.59 14.69 +0.10 
กรกฎาคม  2564 - - 14.57 14.47 +0.10 
ตุลาคม  2564 - - 14.64 14.54 +0.10 

10  

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง 

ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2562 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้5.857 ลา้นตนั  ลดลงจาก 6.366 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณผลผลิตน ้าตาลทั้งส้ินคาดวา่จะสูงถึง 5.9-6.0 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในเดือน
มกราคม 2562 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 41,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) โดยมีโรมาเนียและ
อาเซอร์ไบจานเป็นผูซ้ื้อรายส าคญั และส่งออกไปยงั อิตาลี, สเปน, ลิทวัเนีย, โปแลนดแ์ละสวติเซอร์แลนด์   
รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกจ านวนทั้งส้ิน 240,000 ตนั 
ลดลง 4% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และ Ukrtsukor รายงานวา่ ในปี 2562 โควตาปลอดภาษีของ
ประเทศในสหภาพยโุรปมีจ านวน  20,000 ตนั ซ่ึงไดส่้งออกเสร็จส้ินไปแลว้เม่ือเดือนมกราคม  
 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor)  รายงานวา่ในปี 

2561/2562 ผลผลิตน ้าตาลลดลง 15% เหลือ 1.82 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) โดยในปีน้ีมี 42 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  และมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตจ านวน 13.6 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 10%  เน่ืองจากพื้นท่ี

เพาะปลูกลดลงและหวับ้ีทเลก็ลง  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 14.47% ผลผลิตน ้าตาลส่วนใหญ่มาจากภูมิภาค 

Vinnitsa (424,000 ตนั)  Ternopil (227,000 ตนั) และ Poltava (222,500 ตนั) 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 8  กุมภาพนัธ์  2562  สหภาพยโุรปอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง 

EPA / EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2562 จ านวน 1,225 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 7,882 ตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 

328,948 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 225,230 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์(136,242 

ตนั) ฟิจิ (61,000 ตนั) และมอริเชียส (43,607 ตนั) 
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 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในกลุ่ม 

ACP ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 32,996 ตนั ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 353 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 21,554 ตนั 

ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 558 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากประเทศในกลุ่ม 

ACP จ านวน 7,637 ตนั ราคาเฉล่ีย cif เฉล่ียอยูท่ี่ 385 ยโูรป/ตนั  เทียบกบั 9,214 ตนั ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 465 ยโูร/

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 8  กุมภาพนัธ์  2562  Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดวา่ผลผลิต

น ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2561/2562 จะมีจ านวน 5.164 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ไม่

เปล่ียนแปลงจากประมาณการในเดือนมกราคม แต่ลดลง 17.2% จาก 6.237 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2560/2561   

 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 กระทรวงเกษตรของเยอรมนีรายงานวา่ในเดือนธนัวาคม 2561  เยอรมนี
ผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้1,126,827 ตนั ลดลงจาก 1,240,211 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ
ลดลงจาก 1,280,230 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  ส้ินสุดเดือนธนัวาคมมี
จ านวน 3,958,501 ตนั ลดลงจาก 4,441,355 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   ปริมาณบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงาน
มีประมาณ 23.490 ลา้นตนั  ลดลงจาก 28.381 ลา้นตนั  แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลในบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 19.33%  จาก 
17.81% ในปีก่อน   
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562  Sader  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2562  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 257,732 264,651 -2.61 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,551,847 20,447,587 +0.51 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,084,288 2,171,620 -4.02 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.14 10.62 -4.51 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.09 8.21 -1.44 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.74 77.26 +3.21 
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 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2562 ได ้ 41,377 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 

36,909 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  352,046 ตนั ลดลงจาก 

391,422 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่  11.12% จาก 11.24% ในปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือน

มกราคม 2562 จ านวน 1.103  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 1.634 ลา้นตนั ในเดือนธนัวาคม 

2561 และ 1.592 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    โดยปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายดิบมีจ านวน 

1,031,109 ตนั ลดลงจาก 1,459,807 ตนั ในเดือนก่อน และ 1,271,104 ตนั ในปีก่อน ส่วนการส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวมีจ านวน 65,889 ตนั ลดลงจาก 159,801 ตนั ในเดือนก่อน และ 294,857 ตนั ในเดือนมกราคม 2561 

และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 17.880 ลา้นตนั  

ลดลงจาก 25.026 ลา้นตนั   ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   

 

เอเชีย 

  วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562    SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์

ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  20 มกราคม 2562 ดงัน้ี   

 

 

รายการ 

ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 10,101,503 9,435,040 +7.06 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 910,750 800,191 +13.82 
โมลาส (ตนั) 398,655 365,812 +8.98 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.02 8.48 +6.31 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.95 3.88 +1.79 
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 วนัท่ี 8  กุมภาพนัธ์  2562  มีรายงานวา่ รัฐบาลในเขตการปกครองตนเองกวางสี ซ่ึงเป็นเขตท่ีผลิต

น ้าตาลมากสุดในจีน ไดต้ดัสินใจท่ีจะเก็บน ้าตาลเป็นการชัว่คราวจ านวน 500,000 ตนั  เป็นเวลา 5 เดือน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – 30 มิถุนายน 2562  ก าหนดราคารับซ้ือ 6,000 หยวน (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั    

6.74 หยวน) /ตนั  ทั้งน้ีเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดน ้าตาล  ลดความเส่ียงของอุตสาหกรรมน ้าตาล เพื่อ

ความมัน่คงของน ้าตาลในประเทศ และดูแลชาวไร่ออ้ย 20 ลา้นคน  เพื่อความมัน่คงและบรรเทาการขาด

แคลนน ้าตาลในประเทศ 

 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562  มีรายงานวา่ ในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนมกราคม  2562  โรงงาน
น ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.833 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.566 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ 
3.634 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคม รวมผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 มี
จ านวน 18.519 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 17.123 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงานด าเนินการผลิต 514 โรงงาน 
มากกวา่ 4 โรงงานในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน และมากกวา่ 10 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ  
Uttar Pradesh มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 117 โรงงาน  ผลิตน ้าตาลได ้ 5.336 ลา้นตนั  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 
5.398 ลา้นตนั ซ่ึงผลิตโดย 119 โรงงานในเวลาเดียวกนัของปีก่อน อตัราการหีบสกดัสูงกวา่ปีท่ีก่อน  0.81% 
รัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้ 7.070 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 762,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน  มีโรงงานท่ี
ด าเนินการผลิต 191 โรงงาน มากกวา่ปีก่อน 9 โรงงาน  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 3.340 ลา้นตนั 
เพิ่มข้ึนจาก 2.678 ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 65 โรงงาน มากกวา่ปีก่อน 7 โรงงาน รัฐ  
Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้310,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 212,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 29 
โรงงาน ลดลงจากปีก่อน 1 โรงงาน  รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้650,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 607,000 ตนั (มี
โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 16 โรงงาน จาก 17 โรงงานในปีก่อน)  รัฐ Andhra Pradesh  
และ Telangana ผลิตน ้าตาลได ้370,000 ตนั โดยมีโรงงาน 24 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 380,000 ตนั 
ในปีก่อน รัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้408,000 ตนั  รัฐ Punjab และรัฐ  Haryana ผลิตน ้าตาลได ้209,000 ตนั รัฐ  
Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้  175,000 ตนั  และในรัฐ Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้
260,000 ตนั  เงินคา้งค่าออ้ย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 อยูท่ี่ประมาณ  200 พนัลา้นรูปี (1 เหรียญสหรัฐฯ 
เท่ากบั 71.62 รูปี)  
 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตลาดเคล่ือนไหวอยูใ่น 
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ขอบเขตท่ีจ ากดั การปรับข้ึนของราคามีแนวโน้มกระตุน้การส่งออกจากอินเดีย ซ่ึงสต็อคปรับตวัเพิ่มข้ึนและ

บราซิลมีแนวโนม้เปล่ียนมาใชอ้อ้ยในการผลิตน ้าตาลมากข้ึนแทนเอทานอล นอกจากนั้นตลาดไดรั้บแรงปัจจยั

หนุนจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะแห้งแลง้ในภาคกลาง – ใตข้องบราซิล ขณะท่ีสัญญาณของอุปทานทัว่

โลกท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลลบต่อราคาน ้ าตาล และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง การหีบออ้ยรวมในประเทศ

ไทยเพิ่มข้ึน 22% จากตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 เป็น 63.2 ลา้นตนั และผลผลิตน ้ าตาลมีจ านวน 6.6 ลา้น

ตนั เทียบกบั 5.4 ลา้นตนั ในปีก่อน นอกจากน้ีผลผลิตน ้ าตาลท่ีแขง็แกร่งในอินเดียคาดวา่จะแซงหนา้บราซิลใน

ปีน้ีในฐานะผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลกเป็นผลลบต่อราคา โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียรายงานวา่

การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 เพิ่มข้ึน 8% เป็น 18.5 ลา้นตนั ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2562 ปรากฎว่าไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ 

(Net Short) เป็นจ านวน 84,552 ล็อต หรือประมาณ 4.295 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  

84,983 ล็อต หรือประมาณ 4.317  ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (31 ธนัวาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

อยูใ่นกรอบแคบ ๆ ตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               
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