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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  กนัยายน  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (16 - 20 กนัยายน 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 38   

ของปี 2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนสูงสุดในรอบ 3 เดือน 3 สัปดาห์ หลงัจากการโจมตี

โรงงานผลิตน ้ามนั Abqaiq ท่ีส าคญัของซาอุดิอาระเบีย ท าใหซ้าอุดิอาระเบียลดการผลิตน ้ามนัดิบเกือบ

คร่ึงหน่ึง ราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความ

สนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล และตามการซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง อีกทั้งการท่ีเงินเรียล

อ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  แมว้า่นกัวจิยั JOB Economia et 

Planejamento จะไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง – ใต ้ ลง

เหลือ 25.7 ลา้นตนั จาก 27.8 ลา้นตนั ในประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ี และไดป้รับเพิ่มผลผลิตเอทานอลเป็น 30.7 

พนัลา้นลิตร จาก 28.5 พนัลา้นลิตร ในประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ี  ทั้งน้ีไดมี้การคาดการณ์วา่บราซิลจะส่งออก

น ้าตาลในปี 2562/2563 ลดลสู่งระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี ท่ี 18.5 ลา้นตนั และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน ซ่ึงสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลงัจาก Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายนลดลง 4.1%  เหลือ 2.11 ลา้นตนั ขณะท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเงินเรียล

ของบราซิลอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหบ้ราซิล

ส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน  และ IKAR คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 รัสเซียจะมีผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 6.7 

ลา้นตนั ซ่ึงจะส่งผลใหอุ้ปทานน ้าตาลโลกเพิ่มข้ึน   

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.88-11.34 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.09 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.20 เซนต ์ หรือ 1.84%   และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.92-12.48 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 12.07 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.13 เซนต ์ หรือ 1.09%  
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ตลาดน า้ตาลนววยรร์  หาายลล   11  (ลซนต์/ปรนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

20 กนัยายน  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

13 กนัยายน  2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 11.34 10.88 11.09 10.89 +0.20 
มีนาคม 2563 12.48 11.92 12.07 11.94 +0.13 
พฤษภาคม  2563 12.55 12.05 12.17 12.04 +0.13 
กรกฎาคม 2563 12.68 12.22 12.31 12.19 +0.12 
ตุลาคม 2563 12.95 12.49 12.59 12.47 +0.12 
มีนาคม 2564 13.49 13.08 13.17 13.03 +0.14 
พฤษภาคม  2564 13.47 13.16 13.20 13.09 +0.11 
กรกฎาคม  2564 13.45 13.12 13.21 13.12 +0.09 
ตุลาคม  2564 13.58 13.25 13.30 13.25 +0.05 
มีนาคม  2565 13.88 13.87 13.65 13.60 +0.05 
พฤษภาคม  2565 - - 13.60 13.57 +0.03 
กรกฎาคม  2565 - - 13.61 13.58 +0.03 

 

 ่าวทีส่ า ัญ 

 วนัท่ี 19 กนัยายน 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 78,192.2 78,517.0 69,128.2 71,380.3 80,657.1 
ผลผลิต 181,478.2 184,255.9 194,213.8 179,490.1 174,037.2 
การน าเขา้ 69,006.2 68,209.1 69,644.3 70,615.5 70,440.5 
การบริโภค 186,450.0 184,395.4 182,796.2 180,322.1 179,780.7 
การส่งออก 69,560.9 68,394.5 71,673.0 72,035.6 73,973.8 
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สตอ็คปลายปี 72,665.7 78,192.2 78,517.0 69,128.2 71,380.3 
+/- ผลผลิต  -2,777.7 -9,957.9 14,723.7 5,452.9 -6,674.9 
+/- %  -1.51 -5.13 8.20 3.13 -3.69 
+/- การบริโภค 2,054.6 1,599.2 2,474.1 541.4 1,284.3 
+/-% 1.11 0.87 1.37 0.30 0.72 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
38.97 42.40 42.95 38.34 39.70 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-5,526.5 -324.8 9,388.8 -2,252.1 -9,276.8 
 

ตลาดน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562 ส้ินสุดระยะเวลา

ในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดจ านวน 2,942 ล็อต หรือ 

147,100 ตนั ผูส่้งมอบน ้าตาลไดแ้ก่บริษทั Czarnikow (250 ล็อต) บริษทั  E D & F Man (80 ล็อต)  บริษทั 

Alvean (400 ล็อต)  บริษทั Cofco ( 222 ล็อต)  บริษทั Toyota (560 ล็อต) บริษทั Tereos ( 870 ล็อต) และ

บริษทั Glencore (560 ล็อต)  และผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั  Wilmar (1,477 ล็อต) และบริษทั Sucres et Denrees 

(1,465 ล็อต)   โดยเป็นน ้าตาลจากไทย (1,432 ล็อต)   บราซิล (1,430 ล็อต)  และเมก็ซิโก (80 ล็อต) 

 

ยุโรปตะวนัรรก 

 วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง       

ณ วนัท่ี  19 กนัยายน 2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  20,000 แฮคแต หรือ 

21.3%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 18,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 903,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 772,100 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 

45.15 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 41.79 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.11%  ไม่

เปล่ียนแปลงจากปีก่อน พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 
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 วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  

เพียง ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 299,000 แฮคแต หรือ 

26.1%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 12.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 10.76 ลา้นตนั ในปี

ก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.87 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 34.52 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ฝ่ายนโยบายกระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 

2562/2563  เพียง ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2562  เกษตรกรยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 558,000 ตนั จากพื้นท่ี

เพาะปลูกได ้  12,000 แฮคแต ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.77 ตนั/แฮคแต  เทียบกบั 46.1 ตนั/แฮคแต แทบไม่

แตกต่างจากปีก่อน พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 220,000 แฮคแต ลดลงจาก 275,800 แฮคแต ในปีก่อน 

  และในปี 2562  น้ีคาดวา่จะมีโรงงานเปิดด าเนินการผลิตทั้งหมด 32 โรงงาน ลดลงจาก 42 โรงงาน 

ในปี 2561  และคาดการณ์วา่ในฤดูการผลิตน้ีผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจะลดลงเหลือ 1.3-1.35 ลา้นตนั  จาก 1.82 

ลา้นตนั ในปี 2561/2562    ขณะท่ี สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลจะ

ลดลงเหลือ 1.1-1.2 ลา้นตนั 

Ukrtsukor รายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 17 กนัยายายน 2562  มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 482,000 ตนั  

ผลิตน ้าตาลได ้57,300 ตนั  อตัราการสกดัอยูท่ี่ 11.9%  โดยมีโรงงาน 14 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบัปี

ก่อนในช่วงเวลาเดียวกนัท่ีมีบ้ีทผา่นกระบวนการผลิต 547,000 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้62,900 ตนั  อตัราการหีบ

สกดัอยูท่ี่ 11.5%   และในปี 2561/2562 ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีไดป้ระมาณ 13.649 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย

อยูท่ี่ 49.78 ตนั/แฮคแต จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 274,300 แฮคแต (พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  275,800       แฮคแต) 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2562  มีรายงานวา่ในปี 2562/2563 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนผลิตน ้าตาลจาก

บ้ีทได ้ 1.3 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลง 28% จาก 1.82 ลา้นตนั ในปีก่อน  การบริโภค

ภายในประเทศคาดวา่จะมีจ านวน 1.36 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.37 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากจ านวนประชากร

ลดลง มีการใชส้ารใหค้วามหวานธรรมชาติ สารใหค้วามหวานสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม และในการบริโภค

มากข้ึน  อีกทั้งยงัคาดวา่จะส่งออกจ านวน 169,000 ตนั ลดลงจาก 413,000 ตนั   ในขณะท่ีจะไม่มีการน าเขา้  

สตอ็คน ้าตาลเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตจะลดลงเหลือ 250,000 ตนั จาก 478,000 ตนั  และเทียบกบั 439,000 ตนั 

ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 18 กนัยายน 2562  สหภาพยโุรป (EU) น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในกลุ่ม ACP ใน
เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 48,790 ตนั  ท่ีราคาเฉล่ีย 360 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 63,731  ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 
330     ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจากประเทศในกลุ่ม ACP เพิ่มข้ึน
เป็น 18,543 ตนั จาก 12,465  ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ีย CIF อยูท่ี่ 385 ยโูร/ตนั  จาก 401 
ยโูร/ตนั ในปีก่อน 
 

รลารวกาใต้ 

 วนัท่ี 19 กนัยายน 2562  บริษทัท่ีปรึกษา Job Economia ไดป้รับเพิ่มประมาณการณ์ปริมาณออ้ย

เขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในปี 2562/2563  จะมีจ านวน 579 ลา้นตนั จาก 568 ลา้นตนั ใน

ประมาณการณ์คราวก่อน  ผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 25.7 ลา้นตนั ลดลงจากระดบั 27.8 ลา้น ในประมาณการณ์

คราวก่อน ผลผลิต เอทานอลท่ีปรับปรุงใหม่เพิ่มข้ึนเป็น 30.7 พนัลา้นลิตร ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนืออยูท่ี่ 2.2 พนัลา้นลิตร รวมผลผลิตเอทานอลจากขา้วโพด 1.4 พนัลา้นลิตร จากโรงงาน

ใหม่ในภาคกลาง /ตะวนัตก และ JOB ยงักล่าววา่การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพของบราซิลจะท าสถิติสูงสุดใน

ฤดูกาลท่ีแลว้ 33.8 พนัลา้นลา้นลิตร จากระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ีง 34.3 พนัลา้นลิตร 

 JOB กล่าววา่ตลาดบราซิลสามารถดูดซบัเอทานอลไดม้ากข้ึน แต่ราคาท่ีสูงข้ึนจะท าใหมี้ขอ้จ ากดั 

ในการบริโภคในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม-เมษายน  ในขณะเดียวกนัการส่งออกน ้ าตาลของบราซิลในปี 

2562/2563 จะแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี ท่ี  18.5 ลา้นตนั เน่ืองจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีตกต ่าท า

ใหบ้ราซิลลดการส่งออก  

อน่ึง บริษทั Biosev ไดป้รับเพิ่มปริมาณออ้ยเขา้หีบในปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเป็น 

596 ลา้นตนั เทียบกบั 585 ลา้น ในปี 2561/2562 ผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 25.9 ลา้นตนั เทียบกบั 26.5 ลา้นตนั 

ผลผลิตเอทานอลจะอยูท่ี่  32.1 พนัลา้นลิตร จาก 30.9 พนัลา้นลิตร ในปี 2552/2563  จะเห็นไดว้า่    เอ

ทานอลยงัคงใหผ้ลตอบแทนทางการเงินท่ีดีกวา่น ้าตาลส าหรับโรงงาน 

วนัท่ี 18 กนัยายน 2562  ท่ีปรึกษากระทรวงเกษตร (Agroconsult) ของบราซิล รายงานวา่ในฤดูการ

ผลิตปี 2563/2564 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 597 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 585 

ลา้นตนั ท่ีคาดการไวใ้นฤดูการผลิตปัจจุบนั  เน่ืองจากปริมาณฝนตกโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึน ท าใหป้ริมาณ 
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ออ้ยเพิ่มข้ึน  โดยคาดวา่ในฤดูการผลิตหนา้ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 26.6 ลา้นตนั (tel quel) จาก 25.7 

ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 และจะผลิตเอทานอลได ้ 32 พนัลา้นลิตร มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไวใ้นปี  

2562/2563 และคาดวา่ในฤดูการผลิตหนา้โรงงานจะจดัสรรออ้ยจ านวน 34% เพื่อผลิตน ้าตาล เท่ากบัฤดูการ

ผลิตปัจจุบนัและใชส่้วนท่ีเหลือไปผลิตเอทานอล  และ Agroconsult คาดวา่ราคาคงไม่จะฟ้ืนตวัในระยะสั้น  

ราคาน ้าตาลทรายดิบในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 12.8 เซนต/์ปอนด ์  เทียบกบั ราคา

ปัจจุบนัในตลาดนิวยอร์คท่ีอยูใ่กลร้ะดบั 11 เซนต/์ปอนด ์ ซ่ึงถือวา่ไม่เป็นผลดีส าหรับผูผ้ลิตน ้าตาลส่วนใหญ่

ทัว่โลก 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2562  บริษทั Bunge คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

จะผลิตน ้าตาลได ้26.6 ลา้นตนั (tel quel) แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 26.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลิตเอทานอลได ้

32.15 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก 30.95 พนัลา้นลิตร  และคาดวา่จะน าออ้ยไปผลิตน ้าตาล 34.7% เทียบกบั 

35.2% ในปี 2561/2562  ปริมาณออ้ยเขา้หีบจะมีจ านวน 586 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 573 ลา้นตนั ในปีก่อน  และ

คาดวา่ในปี 2563/2564 จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 565-585 ลา้นตนั จะผลิตน ้าตาลได ้28.6-29.6 ลา้นตนั  และ

ผลิตเอทานอลได ้29.7-30.6 พนัลา้นลิตร 

โรลชียลนีย 

 วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 15 กนัยายน  2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,507,675 1,500,322 +0.49 

17,374,627 20,589,972 -15.62 

56.30 63.37 -11.16 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.75 15.12  -2.45 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.49 13.86  -2.67 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ 

(ตนั) 
222,382 226,849 

 -1.97 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 2,343,837 2,853,770  -17.87 
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ลรลชีย 

 วนัท่ี 19 กนัยายน 2562   The South Indian Sugar Mills Association (SISMA). ของอินเดีย

รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)   มีโรงงานของภาคเอกชนในรัฐ Tamil Nadu 

อยา่งนอ้ย 14 โรงงาน จาก 25 โรงงานท่ีไม่เปิดด าเนินการเน่ืองจากการขาดแคลนออ้ย และขาดสภาพคล่อง  

ขณะท่ีในปี 2561/2562  ซ่ึงใกลจ้ะส้ินสุดฤดูการผลิตลงแลว้ รัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้ 883,000 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 635,000 ตนั ในปี 2560/ 2561 แต่มีเพียง 1 ใน 3 ของก าลงัการผลิต    ณ ส้ินเดือนสิงหาคม

ส าหรับฤดูการผลิตใหม่จะมาถึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีลงทะเบียนทั้งหมดในภาคเอกชนมีจ านวน 132,000 

เอเคอร์ เทียบกบั 152,000 เอเคอร์ ในปีก่อน ดา้นนาย  Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีคลงัไดมี้การพูดถึงการ

ใหค้วามช่วยเหลือแก่โรงงานน ้าตาล 

 วนัท่ี 16 กนัยายน 2562  สมาคมการคา้น ้าตาลอินเดีย (AISTA) คาดวา่ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-

กนัยายน)  อินเดียจะส่งออกน ้าตาลได ้ 3.68 ลา้นตนั   โดยในปี 2561/2562 รัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัเงิน

อุดหนุนการส่งออกน ้าตาล 5 ลา้นตนั ขณะท่ีเม่ือปีก่อนอินเดียส่งออกน ้าตาลเพียง 500,000 ตนั  และจนถึง

วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.14 ลา้นตนั  ส่วนท่ีเหลืออีก 544,635 ตนั  อยู่

ระหวา่งการขนโดยเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.49 ลา้นตนั  และน ้าตาลทรายขาว 1.53 ลา้นตนั  

    

ววจารณ์และ วาาลห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงนกัวจิยั JOB 

Economia et Planejamento ปรับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง – ใต ้

เหลือ 25.7 ลา้นตนั จาก 27.8 ลา้นตนั ในประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ี และไดป้รับเพิ่มผลผลิตเอทานอลเป็น 30.7 

พนัลา้นลิตร จาก 28.5 พนัลา้นลิตร ในประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ี  ทั้งน้ีไดมี้การคาดการณ์วา่บราซิลจะส่งออก

น ้าตาลในปี 2562/2563 ลดลสู่งระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี ท่ี 18.5 ลา้นตนั  และ Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาล

ทางภาคกลางใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายนลดลง 4.1%  เหลือ 2.11 ลา้นตนั ขณะท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหบ้ราซิลส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน  และ IKAR คาดการณ์วา่ในปี 2562/2563รัสเซียจะมี

ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 6.7 ลา้นตนั ซ่ึงจะส่งผลใหอุ้ปทานน ้าตาลโลกเพิ่มข้ึน   
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 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ จ านวน 225,812  ล็อต หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนั 

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  218,896  ล็อต หรือประมาณ 11.120 ลา้นตนัในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น (10 กนัยายน 2562)   

 ส าหรับในระยะน้ีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ยงัคงเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2562  จะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ทางกองทุนและนกัเก็งก าไรไดมี้การยา้ย

ไปถือตัว๋ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562  กนัเป็นส่วนใหญ่แลว้ ท าใหค้าดวา่ตลาด

จะมีการเคล่ือนไหวในช่วงแคบ ๆ และรอดูท่าทีในการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดของสัญญาเดือนตุลาคม 2562 

อีกคร้ัง 

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 
 บรวษัท ร้รยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

23  กนัยายน  2562       
 

   


