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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  7 - 11  มกราคม  2562 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (7 – 11  มกราคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ของปี 

2562 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเมือ่เทียบกบัสัปดาห์กอ่น จากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวั

สูงข้ึนซ่ึงเป็นผลบวกตอ่เอทานอลและน ้ าตาล จากแนวโน้มของผูผ้ลิตน ้ าตาลของบราซิลท่ีหันเหความสนใจไป

ท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้ าตาล และการซ้ือคืนในตลาดท่ีมกีารขายมากเกนิไปทางเทคนิคหลงัรว่ง

เมือ่ไมน่านมาน้ี ในขณะท่ีการฟ้ืนตวัในหุ้นทัว่โลกเป็นอีกปัจจยัหนุน  ตลาดหุ้นโลกปรับข้ึนหลงัธนาคารกลาง

จีนเคล่ือนไหวสนับสนุนเศรษฐกจิท่ีก  าลงัชะลอตวั และจีนประกาศการเจรจาการคา้รอบใหมก่บัสหรัฐฯ คา่เงิน

เรียลของบราซิลแข็งคา่ข้ึนเมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  รวมทั้งความกงัวลดา้นสภาพอากาศแห้งแลง้ใน

บราซิลและอินเดีย  และจากท่ีนักวจิยั Marex Spectron ปรับลดประมาณการสง่ออกน ้ าตาลปี 2561/2562 ของ

อินเดียซ่ึงเป็นผูส้ง่ออกน ้ าตาลรายใหญอ่นัดบัสองของโลกเหลือ 2.8 ลา้นตนั จากประมาณการเมือ่เดือน

พฤศจิกายน 3.0 ลา้นตนั เป็นอีกปัจจยัหนุนราคาบางสว่น  นอกจากน้ีสหภาพยุโรปยงัคาดวา่ในปี 2561/ 2562 

ผลผลิตน ้ าตาลจะลดลง 15% เหลือ 18.2 ลา้นตนั จาก 21.4 ลา้นตนั    ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนมนีาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.94-12.94 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.78 เซนต์ 

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์กอ่น 0.85 เซนต์ หรือ 7.12% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 12.03-13.05 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  12.92 เซนต์ เพิ่มข้ึน 0.90 เซนต์ หรือ 7.49% 

 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก  าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  
11 มกราคม 2562 

ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  
4 มกราคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มนีาคม 2562 12.94 11.94 12.78 11.93 +0.85 
พฤษภาคม 2562 13.05 12.03 12.92 12.02 +0.90 
กรกฎาคม 2562 13.20 12.15 13.01 12.16 +0.85 
ตุลาคม 2562 13.49 12.46 13.28 12.46 +0.82 
มนีาคม 2563 14.11 13.09 13.87 13.09 +1.78 
พฤษภาคม  2563 14.09 13.35 13.88 13.16 +0.72 
กรกฎาคม 2563 14.09 13.40 13.87 13.21 +0.66 

0.66 ตุลาคม 2563 14.18 13.54 13.98 13.35 +0.63 
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มนีาคม 2564 14.55 13.96 14.39 13.76 +0.63 
พฤษภาคม  2564 14.47 13.93 14.35 13.73 +0.62 
กรกฎาคม  2564 14.47 13.95 14.34 13.75 +0.59 
ตุลาคม  2564 14.53 14.11 14.48 13.83 +0.65 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวันออก 

 วนัท่ี 11 มกราคม 2562  The Russian Sugar Producers Union รายงานการสง่ออกน ้ าตาลของรัสเซีย

ในเดือนธันวาคม 2561 ซ่ึงสง่ออกโดยทางรถไฟมจี านวน 13,500 ตนั    รวมในปี 2561 รัสเซียสง่ออกน ้ าตาล

จ านวน 350,000 ตนั  น้อยกวา่ปี 2560 จ านวน 195,000 ตนั  โดยสว่นใหญเ่ป็นการน าเขา้ของคาซคัสถาน อุซ

เบกสิถาน และคีร์กซีสถาน 

 วนัท่ี 8 มกราคม 2562  IKAR  คาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทของรัสเซียในปี 2561/2562 จะมจี านวน 

5.8 ลา้นตนั  (มลูคา่น ้ าตาลทรายขาว)  ลดลงจากปีกอ่น 12.7% เน่ืองจากปริมาณบ้ีทท่ีเกบ็เกีย่วไดล้ดลง 21% 

(เหลือ 41.2 ลา้นตนั)  เพราะพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง  6%  และผลผลิตบ้ีท/แฮคแตลดลง 15% ในขณะท่ี

เปอร์เซนต์น ้ าตาลเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดท่ี 17.92%  จาก 16.97% ในปีกอ่น  ส าหรับผลผลิตน ้ าตาล/แฮคแต 

ในชว่ง 21 ปีท่ีผา่นมาเพิ่มข้ึน  4 เทา่ เป็น 5.54 ตนั  และในปี 2561/2562 ลดลง 8.3% เหลือ 5.08 ตนั/แฮคแต  

สว่นปริมาณการสง่ออกน ้ าตาลของรัสเซียในชว่ง 4 เดือนแรกของปี 2561/2562 (สิงหาคม-พฤศจิกายน) 

ลดลงจาก 145,600 ตนั เหลือ 75,400 ตนั  ในขณะท่ีปริมาณการน าเขา้ (สว่นใหญม่าจากเบลารุส)  เพิ่มข้ึนจาก  

65,800 ตนั เป็น 103,300 ตนั   

 วนัท่ี 8 มกราคม 2562  มรีายงานวา่ ในปี 2561/2562 ปริมาณบ้ีทท่ีเกบ็เกีย่วไดข้องเบลารุสมี

ประมาณ 5 ลา้นตนั  และไดเ้สร็จส้ินการผลิตแลว้  โดยไดผ้ลผลิตน ้ าตาลประมาณ 640,000 ตนั  ใกลเ้คียงกบั

ปีการผลิตกอ่น 
 วนัท่ี 7 มกราคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาลแหง่ชาติของยูเครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง        ณ 
วนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 บ้ีทท่ีผา่นเขา้สูก่ระบวนการผลิตมจี านวน 12.26 ลา้นตนั  ผลิตน ้ าตาลได ้ 1,666,300 
ตนั  ทั้งน้ี Ukrtsukor ไมไ่ดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มลูของปีกอ่น แตม่รีายงานผลผลิตน ้ าตาล ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 
ปีกอ่น มจี านวน 1.97 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.59% ลดลงจาก 14.32% ในปีกอ่น และ Ukrtsukor 
คาดวา่ในปี 2561/2562 ยูเครนจะผลิตน ้ าตาลได ้ 1.75 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 
 
ยุโรปตะวันตก 
 วนัท่ี 11 มกราคม 2562   Agreste ซ่ึงเป็นหนว่ยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดการณ์

ผลผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2561/2562  เป็นคร้ังท่ี 3 เมือ่วนัท่ี 10 มกราคม 2561 วา่จะมจี านวน 

5.164 ลา้นตนั (มลูคา่น ้ าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 5.453 ลา้นตนั ในประมาณการเมือ่ตน้เดือนธันวาคม ซ่ึง

ลดลง 17.2% จาก 6.237 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  ทั้งน้ีผลผลิตน ้ าตาลในปี  2560/2561  เพิ่มข้ึนจาก 6.096 

ลา้นตนั ในประมาณการคราวกอ่น 

 วนัท่ี 11 มกราคม 2562   มรีายงานวา่ ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปมสีต็อคน ้ าตาลจ านวน 

6.432 ลา้นตนั   เพิ่มข้ึนจาก 3.769 ลา้นตนั ในเดือนกอ่นหน้านั้น แตล่ดลงจาก 7.400 ลา้นตนั   ในชว่งเวลา

เดียวกนัของปีกอ่น  ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกตั้งแตเ่ดือนกนัยายน 2560 ท่ีสต็อคต ่ากวา่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปี

กอ่น  และสหภาพยุโรปสง่ออกน ้ าตาลในเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน  133,000 ตนั ลดลงจาก 267,000 

ตนั ในเดือนตุลาคม และ 324,000 ตนั ในชว่งเวลาเดือนเดียวกนัของปีกอ่น รวมในชว่ง 2 เดือนแรกของปี 

2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพยุโรปสง่ออกน ้ าตาลจ านวน 400,000 ตนั  ลดลงจาก 665,000 ตนั 

ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น โดยสง่ออกไปยงัอียิปต์ 20% ของการสง่ออก ตามดว้ยอิสราเอล (16%) 

เซเนกลั (7%) เลบานอนและแคเมอรูน (ประเทศละ 4%) สว่นการน าเขา้ในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 

108,000 ตนั จาก 161,000 ตนั ในเดือนตุลาคม และ 128,000 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น   และในชว่ง 

2 เดือนแรกของปี 2561/2562 สหภาพยุโรปน าเขา้จ านวน 269,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 220,000 ตนั ในปีกอ่น  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 10 มกราคม 2562  Sader  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้ าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2562  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเกบ็เกีย่วออ้ย (แฮคแต) 139,287 147,118 -5.32 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 11,154,327 11,675,885 -4.47 
ปริมาณน ้ าตาล (ตนั) 1,062,220 1,177,391 -9.78 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.52 10.08 -5.56 
ผลผลิตน ้ าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.63 8.00 -4.71 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.08 79.36 0.90 
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 วนัท่ี 10 มกราคม 2562 มรีายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2562 ได ้ 39,434 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 

39,086 ตนั ในชว่งเดียวกนัของปีกอ่น รวมผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562  มจี านวน  233,093 ตนั ลดลงจาก 

274,171 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่  10.89% จาก 11.04% ในปี

กอ่น 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 7 มกราคม 2562  มรีายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ถึงกลางเดือนธันวาคม ทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล ผลิตน ้ าตาลออร์แกนิคได ้  237,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 8% จาก 220,000 ตนั  ในชว่งเวลา

เดียวกนัของปีกอ่น  ส าหรับผลผลิตน ้ าตาล  VHP  มจี านวน 17.292 ลา้นตนั  ลดลง 28% จาก 23.973 ลา้นตนั  

ในปี 2560/2561  และน ้ าตาล  crystals ลดลง 26% เหลือ 7.759 ลา้นตนั   ในขณะเดียวกนัผลผลิตน ้ าตาลรี

ไฟน์ลดลง 3% เหลือ 258,000 ตนั   ทั้งน้ี เหตุผลหลกัท่ีผลผลิตน ้ าตาลโดยรวมลดลง คือไดมุ้ง่เน้นไปท่ีการ

ผลิตเอทานอล ซ่ึงไดร้าคาดีกวา่แทน   และ MAPA รายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี  2560/2561     บราซิลผลิต

น ้ าตาลออร์แกนิคได ้ 219,000 ตนั สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี  9  มกราคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้ าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  16 ธันวาคม   2561 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,471,086 6,099,679 +6.09 
น ้ าตาลทรายดิบ  (ตนั) 574,466 516,165 +11.30 
โมลาส (ตนั) 254,373 228,336 +11.40 
ผลผลิตน ้ าตาลทรายดิบ (%) 8.88 8.46 +4.91 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.93 3.74 +5.01 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-5- 

 

 วนัท่ี 8 มกราคม 2562  มรีายงานวา่  เพียงวนัท่ี 5 มกราคม 2562  อินเดียสง่ออกน ้ าตาลเป็นจ านวน 

726,000 ตนั  โดยน ้ าตาลจ านวน 383,000 ตนั ไดส้ง่ออกไปแลว้  และสว่นท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งการสง่ออก  

ทั้งน้ีตวัเลขสง่ออกดงักลา่วยงัน้อยมากเมือ่เทียบกบัตวัเลขเป้าหมายการสง่ออกในปี 2561/2562 (ตุลาคม – 

กนัยายน)  จ านวน 5 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 7 มกราคม 2562 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในคร่ึงเดือนหลงัของ

เดือนธันวาคม 2561  โรงงานน ้ าตาลอินเดียผลิตน ้ าตาลได ้ 4.000  ลา้นตนั (มลูคา่น ้ าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน

จาก 3.452 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น และเทียบกบั 3.079 ลา้นตนั ในคร่ึงเดือนแรกของเดือน

ธันวาคม 2561   รวมตั้งแตเ่ปิดหีบปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้ าตาลไดจ้ านวน 11.052 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 10.356 ลา้นตนั  ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  โดยมโีรงงาน 501 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

เทียบกบั 505  โรงงาน ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  ผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากรัฐ   Maharashtra  

และรัฐ Karnataka เร่ิมเปิดหีบออ้ยเร็ว  อยา่งไรกต็ามรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ าตาลไดน้้อยกวา่ปีกอ่น เน่ืองจาก

ปริมาณน ้ าฝนท่ีลดลง และการระบาดของดว้งขาว (white grub)  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ าตาลถึงส้ินเดือน

ธันวาคมได ้ 3.1 ลา้นตนั  ลดลงจาก 3.33 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น ปริมาณออ้ยเขา้หีบลดลง

เหลือ 28.6 ลา้นตนั  จาก 32.8 ลา้นตนั ในปีกอ่น  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 10.84% เพิ่มข้ึนจาก 10.14% ณ ส้ิน

เดือนธันวาคม 2561 มโีรงงาน 117 โรงงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีกอ่น 1 โรงงาน  รัฐ Maharasthra 

ผลิตน ้ าตาลได ้ 4.398  ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.839 ลา้นตนั  ในปีกอ่น อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 10.50% เพิ่มข้ึน

จาก 10.23% ในปีกอ่น  มโีรงงาน  184 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มากกวา่ปีกอ่น 1 โรงงาน  รัฐ Karnataka 

ผลิตน ้ าตาลได ้ 2.045 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.683 ลา้นตนั ในปีกอ่น  โดยมโีรงงานท่ีด าเนินการผลิต 63  

โรงงาน ไมเ่ปล่ียนแปลงจากปีกอ่น  รัฐ Gujarat ผลิตน ้ าตาลได ้ 430,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก377,000 ตนั ในปี

กอ่น มโีรงงานท่ีด าเนินการผลิต 16 โรงงาน  จาก 17 โรงงานในปีกอ่น รัฐ Andhra Pradesh และ Telangana  

ผลิตน ้ าตาลได ้ 215,000  ตนั  แทบไมเ่ปล่ียนแปลงจาก 210,000 ตนั ในปีกอ่น มโีรงงาน 23 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  จาก 25 โรงงานในปีกอ่น รัฐ  Tamil Nadu  มโีรงงานน ้ าตาล 27 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  

(เทา่กบัปีกอ่น) ผลิตน ้ าตาลได ้ 140,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 96,000 ตนั  สว่นในรัฐเล็ก ๆ คือรัฐ Bihar  ผลิต

น ้ าตาลได ้ 230,000 ตนั รัฐ Haryana ผลิตน ้ าตาลได ้ 160,000 ตนั  รัฐ Punjab และรัฐ  Madhya Pradesh ผลิต

น ้ าตาลได ้120,000 ตนั และรัฐ  Uttarakhand ผลิตน ้ าตาลได ้ 87,000 ตนั 
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วิจารณ์และความเห็น 

 

   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเมื่อ 

เทียบกบัสัปดาห์กอ่น ตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด  (short-covering) ของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไร

ตา่ง ๆ  เน่ืองจากตลาดอยูใ่นขอบเขตของการขายมากเกนิไป  (Oversold)  ประกอบกบัราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวั

สูงข้ึนซ่ึงเป็นผลบวกตอ่เอทานอลและน ้ าตาล การฟ้ืนตวัในหุ้นทัว่โลกเป็นอีกปัจจยัหนุน  ตลาดหุ้นโลกปรับ

ข้ึนหลงัธนาคารกลางจีนเคล่ือนไหวสนับสนุนเศรษฐกจิท่ีก  าลงัชะลอตวั  และจีนประกาศการเจรจาการคา้รอบ

ใหมก่บัสหรัฐฯ  คา่เงินเรียลของบราซิลแข็งคา่ข้ึนเมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  รวมทั้งความกงัวลดา้นสภาพ

อากาศแห้งแลง้ในบราซิลและอินเดีย  นอกจากน้ีสหภาพยุโรปคาดวา่ในปี 2561/ 2562 ผลผลิตน ้ าตาลจะลดลง 

15% เหลือ 18.2 ลา้นตนั จาก 21.4 ลา้นตนั      ส าหรับในระยะส้ัน ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานตา่ง ๆ ของตลาดไม ่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุม่กองทุน

และนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ ดงัเชน่สัปดาห์ท่ีผา่นมา  

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากัด                                                                                               

14 มกราคม 2562 
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