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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 - 9  สิงหาคม  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (5 – 9  สิงหาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 32   ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกไดรั้บผลกระทบจากการท่ีค่า 

เงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์  เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  กระตุน้ใหเ้กิด

การส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล และจากรายงานของ Green Pool Commodity วา่ในปี 2561/2562 

ตลาดโลกมีน ้าตาลส่วนเกิน (surplus) 3.8  ลา้นตนั ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการใชน้ ้าตาลดงักล่าว เน่ืองจากผูน้ าเขา้

น ้าตาลส่วนใหญ่ไม่รีบเร่งท่ีจะเขา้มาซ้ือน ้าตาลเพราะคาดวา่ราคาน ้าตาลจะลดลงอีก ขณะท่ีปริมาณฝนในฤดู

มรสุมของอินเดียในเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 298.4 มม. สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 4.6%  ส่วนนกัวจิยั INTL FCStone ปรับ

เพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 อยูท่ี่ 5.9 ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดใน

รอบ 4 ปี จากการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ีระดบั 5.7 ลา้นตนั   

  ราคาน ้าตาลในเดือนใกลล้ดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 10 เดือน เน่ืองจากความอ่อนแอของราคา

น ้ามนั ดิบท่ีลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน 3 สัปดาห์ แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน

จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน รวมทั้งจากแรงซ้ือคืน (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ และจากข่าวท่ี Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน

กรกฎาคมวา่บราซิลผลิตน ้าตาลได ้2.478 ลา้นตนั ลดลง 5.5%  จาก 2.622 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน   ผลผลิตน ้าตาลสะสมในปี 2562/2563 อยูท่ี่ 13.334 ลา้นตนั  ลดลง 9.9% จาก 14.793 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับสูงข้ึนถึง 4%  ราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.27-12.04 เซนต ์ และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี  11.86 เซนต ์   ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.16 เซนต ์หรือ 1.33%   และราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.43-13.31 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.95 เซนต ์ลดลง 

0.08 เซนต ์ หรือ 0.61%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
9 สิงหาคม   2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
2 สิงหาคม   2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.04 11.27 11.86 12.02 -0.16 
มีนาคม 2563 13.31 12.43 12.95 13.03 -0.08 
พฤษภาคม  2563 13.20 12.60 13.11 13.17 -0.06 
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กรกฎาคม 2563 13.30 12.72 13.24 13.28 -0.04 
ตุลาคม 2563 13.47 12.93 13.44 13.48 -0.04 
มีนาคม 2564 14.01 13.48 13.98 14.00 -0.02 
พฤษภาคม  2564 14.04 13.53 14.01 13.99 +0.02 
กรกฎาคม  2564 14.07 13.59 14.04 13.98 +0.06 
ตุลาคม  2564 14.00 13.68 14.17 14.11 +0.06 
มีนาคม  2565 14.39 14.18 14.53 14.47 +0.06 
พฤษภาคม  2565 14.36 14.36 14.48 14.42 +0.06 
กรกฎาคม  2565   14.46 14.40 +0.06 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 7 สิงหาคม  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        

ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 8,300 แฮคแต หรือ 0.7% จาก

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด โดยเพิ่มข้ึนจาก 700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

361,800  ตนั เพิ่มข้ึนจาก 17,100 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.53 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 

25.88 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน ผลผลิตหวับ้ีทเฉล่ียในปี 2561 อยูท่ี่ 32.5 ตนั แสดงใหเ้ห็นวา่การเก็บเก่ียวของปี

น้ีจะปรับเพิ่มข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัมีโรงงานน ้าตาล 11 แห่งด าเนินการเพิ่มข้ึนจาก 2 แห่งในปีท่ีแลว้  

ดา้นสหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่มีการผลิตน ้าตาล 28,200 ตนั ณ วนัท่ี 5 

สิงหาคมเพิ่มข้ึนจาก 1,300  ตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โรงงานน ้าตาล 10 แห่ง จาก 11 แห่งอยูใ่น

ภูมิภาค Krasnodar (ในเขตทางใตข้องรัฐบาลกลาง) ในขณะท่ีโรงงานน ้าตาล Livensky ในภูมิภาค Oryol 

(Central Federal District) เปิดหีบไปแลว้เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2562 

 วนัท่ี 5  สิงหาคม  2562  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ

ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 4 ของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม  2562 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2557-2561 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.89 12.37 13.40 13.43 13.00 14.60 13.36 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 348.0 308.0 322.0 356.0 347.0 358.0 338.2 
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น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

48.34 38.10 43.15 47.81 45.11 52.27 45.29 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 35.15 29.57 30.91 34.53 31.92 33.29 32.04 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

4.88 3.66 4.14 4.64 4.15 4.86 4.29 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 101,000 96,000 96,000 97,000 92,000 93,000 94,800 

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี  9 สิงหาคม  2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรปไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  40 ตนั 

(tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ เร่ิมตน้วนัท่ี 4 สิงหาคม เพิ่มข้ึนจาก 12,171 ตนั ในสัปดาห์   

ก่อน ท าใหป้ริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 827,564 ตนั เพิ่มข้ึนอยา่ง

มากจาก 499,575 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (251,573 ตนั) มอริเชียส 

(164,314 ตนั) และเบลีซ (143,828 ตนั) 

วนัท่ี 8 สิงหาคม  2562 รายงานผลการทดสอบบ้ีทของสวสิเซอร์แลนด์ คร้ังท่ี 1 ของปี 2562  เม่ือ

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2557-2561 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.60 15.30 15.20 13.70 17.20 13.90 15.10 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 35.10 43.50 49.20 30.90 41.60 54.40 44.70 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 5.80 6.61 7.84 4.24 7.09 8.11 6.71 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.30 17.10 15.50 14.10 17.80 13.70 15.60 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 40.70 15.90 52.80 38.60 37.10 55.40 46.00 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.57 7.79 8.18 5.46 6.50 7.56 7.10 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  9 สิงหาคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 สิงหาคม  2562  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 49.693 47.666 +4.25 307.810 316.528 -2.75 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.478 2.622 -5.50 13.334 14.793 -9.87 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.650 2.625 +0.97 15.478 16.144 -4.12 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 141.30 150.53 -6.13 128.74 134.55 -6.95 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

37.04 38.35 -3.42 35.31 36.46 -3.15 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

62.96 61.65 +2.12 64.69 63.54 +1.81 
 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 7  สิงหาคม  2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยหีบ เพียง ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม  2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

 
1,417,858 

 
1,562,760 -9.27 

8,280,794 11,386,061 -27.27 

26.30% 35.04% -24.95 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 13.48 14.03 -3.92 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 12.85 13.15 -2.28 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 191,127 219,255 -12.83 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 1,064,082 1,497,267 -28.93 

   

เอเชีย 
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีท

ในปี 2561/2562   ในเดือนตุลาคม-กนัยายน  และเทียบกบัปี 2560/2561 ดงัน้ี 
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                                                   หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  9,445.0 9,160.7 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1,315.4 1,149.7 

     รวม 10,760.4 10.310.4 

 

  วนัท่ี 7  สิงหาคม  2562  มีรายงานวา่ ในปี 2561/2562  (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียคาดวา่จะ

ส่งออกน ้าตาลไดเ้พียง 3.5 ลา้นตนั  จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้5 ลา้นตนั   โดยขณะน้ีส่งออกไปแลว้ 3.4 ลา้นตนั  

หรือ 70% ของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  และมีแผนท่ีจะส่งออกอีก 100,000 ตนั ทั้งน้ี เป็นผลมาจากราคาน ้าตาลใน

ตลาดโลกตกต ่า และตน้ทุนการผลิตท่ีสูง  แมว้า่ทางรัฐบาลอินเดียจะมีมาตรการอุดหนุนการส่งออก และในปี 

2562/2563 อินเดียมีเป้าหมายท่ีจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 7 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 5  สิงหาคม  2562   Sugar Regula-tory Administration. (SRA) ของฟิลิปปินส์ รายงานวา่  

ฟิลิปปินส์ไดอ้นุมติัการน าเขา้น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิโดยภาคเอกชนจ านวน 250,000 ตนั เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการภายในประเทศท่ามกลางสถานการณ์สตอ็คภายในประเทศท่ีลดลงและเม่ือปีท่ีแลว้น าเขา้

จ  านวน 150,000 ตนั  เพื่อใหร้าคาน ้าตาลภายในประเทศปรับตวัสูงข้ึน อุตสาหกรรมน ้าตาลรวมถึงผูผ้ลิต

อาหารและเคร่ืองด่ืมสามารถน าเขา้เพิ่มข้ึนเป็น 100,000 ตนั ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกและบริษทัผูค้า้น ้าตาลสามารถ

น าเขา้เพิ่มข้ึนเป็น 150,000 ตนั  รวมในปี 2561/2562 ฟิลิปปินส์ผลิตน ้าตาลทรายดิบได ้2.072 ลา้นตนั เทียบ

กบั 2.084 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  และ 2.051 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 

วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

เน่ืองจากค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์  เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

สัปดาห์ และจากรายงานของ Green Pool Commodity วา่ในปี 2561/2562 ตลาดโลกมีน ้าตาลส่วนเกิน 

(surplus) 3.8  ลา้นตนั ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการใชน้ ้าตาลดงักล่าว เน่ืองจากผูน้ าเขา้น ้าตาลส่วนใหญ่ไม่รีบเร่ง

ท่ีจะเขา้มาซ้ือน ้าตาลเพราะคาดวา่ราคาน ้าตาลจะลดลงอีก ขณะท่ีปริมาณฝนในฤดูมรสุมของอินเดียในเดือน

กรกฎาคมอยูท่ี่ 298.4 มม. สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 4.6%  ส่วนนกัวจิยั INTL FCStone ปรับเพิ่มประมาณการผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 อยูท่ี่ 5.9 ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปี จากการ  
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คาดการณ์ก่อนหนา้น้ี ท่ีระดบั 5.7 ลา้นตนั  ราคาน ้าตาลในเดือนใกลล้ดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 10 เดือน 

เน่ืองจากความอ่อนแอของราคาน ้ามนัน ้ามนัดิบท่ีลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน 3 สัปดาห์ แต่ในช่วง

สุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนจากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน  รวมทั้งจากแรงซ้ือคืน 

(Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และจากข่าวท่ี  Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทาง        

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคมวา่บราซิลผลิตน ้าตาลได ้ 2.478 ลา้นตนั ลดลง 

5.5% จาก 2.622 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลสะสมในปี 2562/2563 อยูท่ี่ 13.334  

ลา้นตนั  ลดลง 9.9% จาก 14.793 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บแรงหนุน

จากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับสูงข้ึนถึง  4%  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  6 

สิงหาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 149,433  ล็อต หรือประมาณ 

7.591 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  134,068  ล็อต หรือประมาณ 6.811 ลา้นตนัใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (30 กรกฎาคม 2562)   

 ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคา

น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและอาจปรับตวัข้ึนหากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เขา้มาซ้ือ

น ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

13  สิงหาคม  2562 
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