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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12  เมษายน  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 8 – 12 เมษายน  2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 15 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาล

ไดป้รับตวัลดลงเน่ืองจากอุปทานทัว่โลกเพิ่มข้ึน และจากข่าว Sugar Factories Federation Ltd ของอินเดียท่ี

รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลเป็นอนัดบัสองของอินเดีย ในช่วงวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2561– 1 เมษายน 2562 เพิ่มข้ึน 3.7% เป็น 10.5 ลา้นตนั  และข่าวจากบริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ รายงาน

วา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2561/2562 เพิ่มข้ึนเป็น 13.92 ลา้นตนั และเม่ือถึงเดือนพฤษภาคมผลผลิตอาจจะ

เพิ่มข้ึน 3.7% เป็น 14.3 ลา้นตนั และคาดวา่จะส้ินสุดฤดูการผลิตในกลางเดือนเมษายน ก่อนท่ีราคาจะปรับตวั

เพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

เน่ืองจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงสู่ระดบัในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง และการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลใน

รัฐ Maharashtra ของอินเดียในปี 2562/2563 วา่อาจลดลง 25%  ถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี ท่ี 8 ลา้นตนั 

เน่ืองจากสภาพอากาศแหง้แลง้ ประกอบกบัค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ 

เม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกปัจจยัท่ีสนบัสนุนน ้าตาลคือราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนในรอบ 5.25 

เดือน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการ

ผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และ Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) ลดลง 26.5% เหลือ 26.5 ลา้นตนั จาก 36.0 ลา้นตนั ในปีก่อน  นอกจากน้ีนกัวจิยั 

Marex Spectron ยงัคาดการณ์วา่การผลิตน ้าตาลของอินเดียปี 2562/2563 จะลดลง 9.2%  เหลือ 29.8 ลา้นตนั 

เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ อยา่งไรก็ดีแรงขายจากประเทศผูผ้ลิต โดยเฉพาะไทยท าใหก้ารเคล่ีอนไหว

ของราคาอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.19-12.83 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.77 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.01 เซนต ์หรือ 0.08%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.62-12.99 

เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.92 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์ หรือ 0.39% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12  เมษายน  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5  เมษายน  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2562 12.83 12.49 12.77 12.76 +0.01 
กรกฎาคม 2562 12.99 12.62 12.92 12.87 +0.05 
ตุลาคม 2562 13.27 12.92 13.23 13.18 +0.05 
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มีนาคม 2563 14.13 13.82 14.08 14.06 +0.02 
พฤษภาคม  2563 14.25 13.94 14.18 14.17 +0.01 
กรกฎาคม 2563 14.35 14.05 14.27 14.25 +0.02 
ตุลาคม 2563 14.53 14.20 14.43 14.40 +0.03 
มีนาคม 2564 15.05 14.74 14.99 14.95 +0.04 
พฤษภาคม  2564 14.95 14.73 14.98 14.95 +0.03 
กรกฎาคม  2564 14.92 14.72 14.97 14.95 +0.02 
ตุลาคม  2564 15.04 14.84 15.11 15.09 +0.02 
มีนาคม  2565   15.42 15.40 +0.02 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 8 เมษายน 2562  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สตอ็คตน้ปี 76,884.6 77,127.1 68,934.9 71,425.3 80,665.4 
ผลผลิต 187,048.9 186,907.2 194,284.3 179,603.2 174,048.8 
การน าเขา้ 70,144.9 68,848.7 69,575.6 70,553.7 71,630.3 
การบริโภค 187,693.6 185,566.1 183,642.3 180,543.7 179,932.4 
การส่งออก 71,000.5 70,432.1 72,025.5 72,103.5 74,986.9 
สตอ็คปลายปี 75,384.3 76,884.6 77,127.1 68,934.9 71,425.3 
+/- ผลผลิต  141.7 -7,377.1 14,681.1 5,554.4 -6,680.9 
+/- %  0.08 -3.80 8.17 3.19 -3.70 
+/- การบริโภค 2,127.5 1,923.8 3,098.6 611.3 1,322.5 
+/-% 1.15 1.05 1.72 0.34 0.74 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
40.16 41.43 42.00 38.18 39.70 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-1,500.3 -242.5 8,192.2 -2,490.4 -9,240.1 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 12 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2562 

ยเูครนเพาะปลูกบ้ีทได ้167,000  แฮคแต คิดเป็น 68% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดจ านวน  261,000  แฮคแต 

ขณะท่ี สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกไวท่ี้  220,000-230,000  แฮคแต  

 วนัท่ี 11 เมษายน  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานปริมาณการ

ส่งออกน ้าตาลของยเูครนเดือนมีนาคม 2562 มีจ านวน 30,165 ตนั(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงเล็กนอ้ยจาก 

34,167 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ลดลง 36% จาก 47,153 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับ

ปริมาณการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561/2562 (กนัยายน/สิงหาคม) มีจ  านวน 304,300 ตนั ลดลง 

10% จาก 338,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัอาร์เซอร์ไบจนั และกีกิสถาน 

 วนัท่ี 12 เมษายน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2562 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 230,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 186,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

คิดเป็น 20.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 

 วนัท่ี 8  เมษายน  2562 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง ณ 

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 5,859,170 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 

6,400,300 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตจ านวน 38,466,090 ตนั  

ลดลงจาก 45,628,200 ตนั ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 15.23% เพิม่ข้ึนจาก 14.03%     ในปีก่อน  โรงงาน

น ้าตาลทั้งหมด 75 แห่งไดส้ิ้นสุดการผลิตแลว้  เทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนยงัมีอีก 9 โรงงานยงัคง

เปิดด าเนินการ  โดยมีบ้ีทส่งเขา้โรงงานจ านวน  39,324,060 ตนั  ลดลงจาก 47,007,200 ตนั ในปีก่อน และคาด

วา่จะมีการผลิตน ้าตาลอีก 0.1 ลา้นตนั จากกากน ้าตาลและน ้าเช่ือมจากบ้ีทในฤดูกาลน้ี 

  วนัท่ี 12 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2562  

เกษตรกรเพาะปลูกบ้ีทได ้ 27,000 แฮคแต  หรือ 28.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูก   และในปีน้ีคาดวา่จะมีพื้นท่ี

เพาะปลูกประมาณ  96,000  แฮคแต ลดลงจาก 102,400 แฮคแต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 9 เมษายน  2562  Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทของฝร่ังเศสในปี  2562 จะมีจ านวน  454,742 แฮคแต ซ่ึงเป็นการคาดการณ์คร้ังแรกในฤดูการ 
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ผลิตใหม่  ลดลง 6.3% จาก 485,251 แฮคแต ในปี 2561   การคาดการณ์เป็นไปตามคาดจากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท

ท่ีลดลง เน่ืองมาจากราคาบ้ีทลดลง   และ  Agreste  ไดค้าดการณ์ผลผลิตบ้ีทในปี 2562  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน วา่

จะมีจ านวน 39,579,925 ตนั (ท่ีปริมาณน ้าตาล 16%)  เพิ่มข้ึนจาก 39,374,845 ตนั ในการประมาณการคร้ัง

ก่อนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์     ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 81.57 ตนั/แฮคแต ลดลง 16% จาก 81.15 ตนั/แฮคแต  

และเทียบกบั 95.25 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 8 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส ไดป้รับลดประมาณการผลิตน ้าตาลส าหรับปี 

2561/2562  เหลือ 5.105 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 5.164 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ก่อนหนา้น้ี 

ซ่ึงลดลง 18.1% จาก 6.237 ลา้นตนั ในปี 2560/2561   ส าหรับการส่งออกน ้าตาลในปีน้ีคาดวา่จะลดลงเหลือ 

2.9 ลา้นตนั จาก 3.232 ลา้นตนั ในปีก่อน ในขณะท่ีคาดวา่ยอดขายในตลาดภายในประเทศจะลดลงเหลือ 2.9 

ลา้นตนั จาก 3.232 ลา้นตนั ในปีก่อน การส่งออกผลิตภณัฑน์ ้าตาลแปรรูปอาจลดลงเหลือ 40,000 ตนั จาก 

85,000 ตนั  สตอ็คน ้าตาล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน คาดวา่จะมีจ านวน 419,000 ตนั  ลดลงจาก 556,000 ตนั ใน ปี

ก่อน  

 วนัท่ี 8 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็กรายงานวา่ในปี 2561/2562  สาธารณรัฐ

เช็กผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้572,797  ตนั มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือกลางเดือนธนัวาคม  555,000 ตนั   

แต่ลดลง 9.9% จาก 636,002 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทลดลงเหลือ 3,423,923 ตนั  จาก 4,292,647 ตนั ในปี

ก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 18.24% จาก 17.50%  ฤดูการผลิตเร่ิมข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน (ชา้กวา่

ปีก่อน 6 วนั) และส้ินสุดในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์  (ชา้กวา่ปี 2560/2561 จ านวน 10 วนั) จ  านวนวนัท่ีท าการผลิต

โดยเฉล่ียลดลงเหลือ 115.3 วนั จาก 122 วนั ในปีก่อน และคาดการณ์จ านวนบ้ีทท่ีใชใ้นผลิตภณัฑอ่ื์น

นอกจากน ้าตาล (เช่น เอทานอล) จ านวน 311,225 ตนั ลดลงจาก 684,040 ตนั ในปีก่อน  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท

เพื่อการน้ีลดลงเหลือ 5,952 แฮคแต จาก 8,162 แฮคแต  และเก็บเก่ียวบ้ีทส าหรับผลิตน ้าตาล 60,199 แฮคแต 

เพิ่มข้ึน 3.6% จาก 58,122 แฮคแต ในปีก่อน ส่วนผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลงต ่าสุดในรอบ 11 ปี ท่ี 56.88 ตนั/แฮค

แต  จาก 73.85 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 11 เมษายน  2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2562 ได ้37,942 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก  
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22,021 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  740,776 ตนั เพิ่มข้ึน
1.24% จาก 731,671 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 1.17% เป็น 11.70% จาก 
11.56% ในปีก่อน 
 วนัท่ี 10 เมษายน  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  
เพียง ณ วนัท่ี  6 เมษายน  2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 543,140 553,469 -1.87 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 41,567,167 40,350,312 +3.02 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,570,025 4,531,531 +0.85 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.99 11.23 -2.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.41 8.19 +2.77 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.53 72.90 +4.97 

 

 วนัท่ี 10 เมษายน  2562  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561  และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ 
ปี2561/2562  (ประมาณการ) 

 
(ประมาณการ) 

 

ปี 2560/2561 

(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
 เมษายน มีนาคม 

สตอ็คตน้ปี 2,008 2,008 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 9,060 

5,004 
4,099 
2,078 

0 
1,875 

145 

9,103 
5,004 
4,099 
2,078 

0 
1,875 

145 

9,293 
5,279 
4,014 
1,983 

0 
1,862 

169 

8,969 
5,103 
3,866 
2,055 

43 
1,628 

140 

    จากบ้ีท 4,997 5,004 5,279 5,103 
    จากออ้ย 4,063 4,099 4,014 3,866 
          ฟลอริดา  2,043 2,078 1,983 2,055 
          ฮาวาย 0 0 0 43 
          หลุยส์เซียนา 1,875 1,875 1,862 1,628 
          เทก็ซสั 145 145 169 140 
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ปริมาณการน าเขา้ 2,862 2,862 3,277 3,244 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,560 1,560 1,663 1,611 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 326 419 
     อ่ืน ๆ 952 952 1,287 1,213 
     เมก็ซิโก 897 897 1,223 1,201 
อุปทานรวม 13,930 13,973 14,445 14,267 
     การส่งออก 35 35 170 95 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,270 12,270 12,185 12,258 
        -อาหาร 12,125 12,125 12,048 12,102 
       - อ่ืน ๆ 145 145 137 156 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 82 38 
อุปสงคร์วม 12,305 12,305 12,438 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,625 1,668 2,008 1,876 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.2 13.6 16.1 15.1 
 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 12 เมษายน  2562  บริษทัท่ีปรึกษา Job Economia เพิ่มประมาณการณ์ผลผลิตน ้าตาลทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล ในปี 2562/2563 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 จะมีจ านวน 28.5 ลา้นตนั (tel quel) จาก 

26.5-27.5 ลา้นตนั ในประมาณการณ์เม่ือเดือนมีนาคม โดยผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 2 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปี 

2561/2562 ส าหรับปริมาณออ้ยเขา้หีบ จะมีจ านวน 570 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน ส่วนผลผลิต   เอ

ทานอลจะลดลงเหลือ 28.3 พนัลา้นลิตร จาก 30.9 พนัลา้นลิตร ในปี 2561/2562 และเทียบกบั 28-29 พนัลา้น

ลิตร ในประมาณการณ์คราวก่อน ส าหรับ ATR จะลดลง 2-3% และปริมาณการส่งออกน ้าตาล จะมีราวๆ 19 

ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน และการส่งออกเอทานอล จะมีจ านวน 1.8 พนัลา้นลิตร ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 วนัท่ี 12 เมษายน  2562  บริษทัท่ีปรึกษา RPA คาดวา่ในปี 2562 โรงงานน ้าตาลของบราซิล 101 

โรงงาน จะไม่เปิดท าการผลิต ซ่ึงคิดเป็น 23% ของโรงงานทั้งหมด 444 โรงงาน โดยจะเปิดท าการผลิต 343  
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โรงงาน ในขณะท่ีบริษทัท่ีปรึกษา Archer ค านวณมูลค่าหน้ีในอุตสาหกรรมน ้าตาลและเอทานอลของบราซิล 

ในเดือนมีนาคม มีจ านวนถึง 100.05 พนัลา้นเรียล ( 1 เหรียญสหรัฐฯ = 3.85 เรียล)  เทียบกบั 89 พนัลา้นเรียล 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็น 180 เรียล/ตนัออ้ย 

 วนัท่ี 10 เมษายน  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 เมษายน  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 7.026 7.774 -9.62 573.072 596.330 -3.90 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.137 0.166 -17.38 26.500 36.060 -26.51 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.380 0.426 -10.78 30.949 26.089 +18.63 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 100.52 107.38 -6.39 137.87 136.59 +0.94 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

20.41 20.90 -2.34 35.20 46.46 -24.24 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

79.59 79.10 +0.62 64.80 53.54 +21.03 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 12 เมษายน  2562  นาย Praful Vithalani ประธาน The All India Sugar Trade Association ไดใ้ห้

สัมภาษณ์วา่ โรงงานน ้าตาลในอินเดีย ไดท้  าสัญญาส่งออกน ้าตาล ในปี 2561/2562 จ านวน 2.7 ลา้นตนั โดย

ไดส่้งออกแลว้ 1.7 ลา้นตนั เป็นน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่

ส่งออกไปยงั บงัคลาเทศ โซมาเลีย อิหร่าน และซูดาน 

 วนัท่ี 11 เมษายน  2562  นาย Sanjay Khatal กรรมการผูอ้  านวยการ The Maharashtra State Co-

operative Sugar Factories Federation Ltd. คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ในปี 2562/2563 จะ

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี เน่ืองจากปัญหาความแหง้แลง้ ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลดลง 25-30% 

และผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 8 ลา้นตนั ลดลงอยา่งนอ้ย 25% จากกวา่ 10.7 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  โดย

ปริมาณออ้ยเขา้หีบจะมีจ านวน 75 ลา้นตนั จาก 100 ลา้นตนั ในปีน้ี อน่ึง รายงานเพียงวนัท่ี  
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8 เมษายน ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 10.62 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 10.3 ลา้นตนั ในปีก่อน และปริมาณออ้ยเขา้หีบ

มีจ านวน 94.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 92.1 ลา้นตนั  นอกจากนั้น The National Federation of Cooperative 

Sugar Factories Ltd. คาดวา่ ผลิตน ้าตาลของอินเดีย ซ่ึงท าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 32.5 ลา้นตนั ในปี 

2560/2561 จะลดลงเหลือ 31.5 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 และ 30 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 เน่ืองจากปัญหา

ความแหง้แลง้ ประกอบกบัมีการน าออ้ยไปผลิตเป็นเอทานอล ส่วนในปี 2563/2564 จะลดลงเหลือ 27-28 

ลา้นตนั 

 วนัท่ี  9 เมษายน 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  24  มีนาคม  2562 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,557,469 17,362,508 +6.88 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,745,443 1,507,297 +15.80 
โมลาส (ตนั) 794,635 734,948 +8.12 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.41 8.68 +8.34 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.28 4.23 +1.16 

 
วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ 

ก่อน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลงเน่ืองจากอุปทานทัว่โลกเพิ่มข้ึน และจากข่าว Sugar ผลผลิตน ้ าตาล

ในรัฐ  Maharashtra ของอินเดีย ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561– 1 เมษายน 2562 เพิ่มข้ึน 3.7% เป็น 10.5 ลา้นตนั  

และข่าวผลผลิตน ้ าตาลของไทยในปี 2561/2562 เพิ่มข้ึนเป็น 13.92 ลา้นตนั และเม่ือถึงเดือนพฤษภาคมผลผลิต

อาจจะเพิ่มข้ึน 3.7% เป็น 14.3 ลา้นตนั และคาดวา่จะส้ินสุดฤดูการผลิตในกลางเดือนเมษายน ก่อนท่ืราคาจะ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

เน่ืองจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงสู่ระดบัในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง และการคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลใน

รัฐ Maharashtra ของอินเดียในปี 2562/2563 ว่าอาจลดลง 25%  ถึงระดับต ่ าสุดในรอบ 3 ปี ท่ี  8 ล้านตัน 

เน่ืองจากสภาพอากาศแห้งแลง้  ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแข็งค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือเทียบ

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกปัจจยัท่ีสนับสนุนน ้ าตาลคือราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนในรอบ 5.25 เดือน 

และ Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง - ใตข้องบราซิลในปี  2561/2562 (เมษายน-มีนาคม)  ลดลง  

26.5%  
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เหลือ 26.5 ลา้นตนั จาก 36.0 ลา้นตนั ในปีก่อน  นอกจากน้ีนกัวจิยั Marex Spectron ยงัคาดการณ์วา่การผลิต

น ้าตาลของอินเดียปี 2562/2563 จะลดลง 9.2%  เหลือ 29.8 ลา้นตนั เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ อยา่งไรก็ดี

แรงขายจากประเทศผูผ้ลิต โดยเฉพาะไทยท าใหก้ารเคล่ีอนไหวของราคาอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั ส าหรับสถานะ

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) 

เป็นจ านวน 77,471 ล็อต หรือประมาณ 3.936 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  100,097 

ล็อต หรือประมาณ 5.085 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (2 เมษายน 2562) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

17 เมษายน  2562 

  

 

   
  

 


