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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 – 19  กรกฎาคม 2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (15 - 19 กรกฎาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 29 

ของปี 2562 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนตามสัญญาเดือนสิงหาคม 2562 

ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น

จ านวนเกือบ 800,000 ตนั  และเป็นน ้าตาลจากไทยทั้งหมด นอกจากนั้นยงัไดรั้บแรงกดดนัจากข่าวท่ีทางการ

จีนโฆษณาเพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคชาวจีนลดการบริโภคน ้ ามนั น ้าตาลและเกลือเพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพ

ซ่ึงเป็นผลลบต่อการบริโภคน ้าตาล และจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานวา่สูตรอาหารทารกมีน ้าตาล

มากเกินไป  โดยมีการโฆษณาอยา่งไม่เหมาะสมส าหรับทารกซ่ึงตอ้งการใหผู้ผ้ลิตสูตรอาหารส าหรับทารกใช้

น ้าตาลนอ้ยลงในผลิต ภณัฑ์ของตน  ก่อนท่ีในช่วงสุดทา้ยโดยเฉพาะราคาน ้าตาลในเดือนใกลปิ้ดตลาดเพิ่มข้ึน 

หลงัจากท่ีอินเดียรายงานฝนในฤดูมรสุมระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายนถึง 19 กรกฎาคมต ่ากวา่ปกติ 18% ราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.53-12.32 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  

11.59 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.71 เซนต ์ หรือ 5.77%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2563  

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.61-13.32 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.62 เซนต ์ลดลง 0.68 เซนต ์ หรือ 5.11%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19 กรกฎาคม 2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12 กรกฎาคม 2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.32 11.53 11.59 12.30 -0.71 
มีนาคม 2563 13.32 12.61 12.62 13.30 -0.68 
พฤษภาคม  2563 13.42 12.73 12.74 13.39 -0.65 
กรกฎาคม 2563 13.52 12.88 12.89 13.49 -0.60 
ตุลาคม 2563 13.66 13.09 13.10 13.65 -0.55 
นาคม 2564 14.05 13.63 13.63 14.13 -0.50 
พฤษภาคม  2564 14.04 13.64 13.64 14.10 -0.46 
กรกฎาคม  2564 14.03 13.65 13.65 14.08 -0.43 
ตุลาคม  2564 14.12 13.79 13.79 14.17 -0.38 
มีนาคม  2565 14.44 14.13 14.13 14.48 -0.35 
พฤษภาคม  2565 14.37 14.17 14.08 14.42 -0.34 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5  ตามสัญญาเดือนสิงหาคม 2562  ส้ินสุดระยะเวลาใน

การซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 15,867 ล็อต 

หรือ 793,350 ตนั  โดยผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั E D & F Man จ านวน  9,404 ล็อต (470,200 ตนั)  บริษทั  

Sucden จ านวน 5,063 ล็อต (253,150 ตนั) บริษทั Skor 1,182 ล็อต (59,100 ตนั)  และบริษทั Sucden Miami  

จ านวน 218 ล็อต (10,900 ตนั)  ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั Wilmar  จ านวน 9,867 ล็อต  (493,350 ตนั) และบริษทั  

Agrocorp จ านวน 6,000 ล็อต (300,000 ตนั)  โดยเป็นน ้าตาลจากไทยทั้งหมด 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 15 กรกฎาคม  2562  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย  

รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ีสองของปี 2562/2563  เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ดงัน้ี 

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

น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 179.0 133.0 149.0 190.0 179.0 216.0 173.4 
ผลผลิต  (ตนั/แฮคแต) 18.08 12.77 14.30 18.43 16.47 20.09 16.41 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

101,000 96,000 96,000 97,000 92,000 93,000 94,800 
 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 18 กรกฎาคม  2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน

วา่ โรงงานน ้าตาลหีบออ้ยประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2562 ได ้ 0.530 ลา้นตนั  ลดลงจาก 0.950 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน และลดลงจาก 1.574 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2562/2563 

ออสเตรเลียหีบออ้ยได ้3.932 ลา้นตนั ลดลงมากกวา่ 40% เม่ือเทียบกบั 6.663 ลา้นตนั ในปีก่อน และ ASMC 

ไดค้าดการณ์ปริมาณออ้ยส าหรับฤดูการผลิตน้ีท่ี  31.635 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 31.586 ลา้นตนั ในประมาณ

การคราวก่อน อน่ึง ปริมาณออ้ยเขา้หีบในปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 34.470 ลา้นตนั  และในสัปดาห์ล่าสุดค่า

ความหวาน (CCS) อยูท่ี่ 12.71%   ท าให ้CCS ในฤดูการผลิตน้ีอยูท่ี่ 12.56%  ลดลงจาก 12.72%  ในปีก่อน 
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เอเชีย 
 วนัท่ี 16 กรกฎาคม  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี  23 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,736,110 23,690,463 -8.25 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,071,145 2,070,668 +0.02 
โมลาส (ตนั) 1,014,786 1,100,481 -7.79 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.53 8.74 +9.02 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.67 4.65 +0.50 

 

วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากน ้าตาลทรายขขาวตลาดลอนดอนตามสัญญา

เดือนสิงหาคม 2562 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562  ปรากฏวา่มีการส่งมอบ

น ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวนถึง 793,350 ตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากประเทศไทยทั้งหมด  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาล

ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ก่อนท่ีราคาในช่วงสุดทา้ยโดยเฉพาะราคาน ้าตาลเดือนใกลปิ้ดตลาดเพิ่มข้ึน 

หลงัจากท่ีอินเดียรายงานฝนในฤดูมรสุมระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายนถึง 19 กรกฎาคมต ่ากวา่ปกติ 18%   ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 111,901 ล็อต หรือประมาณ 5.685 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short)  84,339 ล็อต หรือประมาณ 4.284 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (9 กรกฎาคม 2562)  ส าหรับ

ในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงขาลงจากแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

22  กรกฎาคม 2562 
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