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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  กุมภาพนัธ์ 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 18 - 22  กุมภาพนัธ์ 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 8 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนตามแรงซ้ือคืน (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  

ก่อนสัญญาเดือนมีนาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในช่วงส้ินเดือนน้ี แมว้า่ในบางช่วงราคาน ้าตาลจะ

ปรับตวัลดลงไปบา้ง  ราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคมแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึงท่ี 13.50 เซนต ์ (20 

กุมภาพนัธ์ 2562) โดยไดรั้บแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 จะลดลงอยา่ง

นอ้ย 5% เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี ท่ี 30 ลา้นตนั และอินโดนีเซียซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้น ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก

อาจน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนในปีน้ี หลงัจากสมาคมน ้าตาลรีไฟน์ของอินโดนีเซียกล่าววา่ผูผ้ลิตน ้าตาลจะน าเขา้น ้าตาล

ทรายดิบในปี 2562 เพิ่มข้ึน 5.36% เป็น  3.2 ลา้นตนั นอกจากน้ีราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน     สู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 3 เดือนเป็นอีกปัจจยัหนุนราคาน ้าตาล เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนเป็นผลบวกต่อราคา   เอทานอล และ

อาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล  ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.14-13.50 เซนต ์ และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.37 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต ์หรือ 1.75% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.03-13.42 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.30 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.30 เซนต ์หรือ 

2.31% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

22 กุมภาพนัธ์  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

15 กุมภาพนัธ์  2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.50 13.14 13.37 13.14 +0.23 
พฤษภาคม 2562 13.42 13.03 13.30 13.00 +0.30 
กรกฎาคม 2562 13.60 13.20 13.51 13.14 +0.37 
ตุลาคม 2562 13.96 13.54 13.89 13.50 +0.39 
มีนาคม 2563 14.64 14.25 14.57 14.25 +0.32 
พฤษภาคม  2563 14.62 14.26 14.56 14.29 +0.27 
กรกฎาคม 2563 14.58 14.26 14.52 14.31 +0.21 
ตุลาคม 2563 14.62 14.35 14.59 14.44 +0.15 
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มีนาคม 2564 15.06 14.84 15.05 14.89 +0.16 
พฤษภาคม  2564 14.96 14.75 14.98 14.82 +0.16 
กรกฎาคม  2564 14.94 14.76 14.96 14.81 +0.15 
ตุลาคม  2564 15.00 14.98 15.06 14.91 +0.15 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 320,053 323,448 -1.05 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 25,344,606 24,788,157 +2.24 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,635,005 2,668,793 -1.27 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.40 10.77 -3.43 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.23 8.25 -0.22 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.19 76.64 +3.33 

 
 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2562  ได ้118,651 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 125,331 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 122,638 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562  มี

จ านวน  1,525,860 ตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 1,528,113 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

113.00 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 112.09 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.30 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน

จาก 11.67 ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2562 ได ้35,563 ตนั (tel quel) ลดลงจาก  
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39,995 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  468,395 ตนั ลดลงจาก 

508,155 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ าตาลลดลงมาอยูท่ี่  11.29% จาก 11.38% ในปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 มีรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล
ผลิตน ้าตาล VHP ลดลง 25% เหลือ 17.935 ลา้นตนั  จาก 24.075 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 ตามการลดลงของ
ปริมาณออ้ยและราคาเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึน  นอกจากนั้นผลิตน ้าตาล crystal (ICUMSA 0-300) ลดลง 24% เหลือ 
7.967 ลา้นตนั  และผลิตน ้าตาลรีไฟน์ลดลง 14% เหลือ 260,000 ตนั จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 

เอเชีย 

 

 วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ISMA รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนกุมภาพนัธ์  2562  โรงงาน
น ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้3.411 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.232 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง
จาก 3.833 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม รวมผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 มี
จ านวน 21.930 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 20.355 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 507 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต นอ้ย
กวา่ 7 โรงงานในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน และมากกวา่ 13 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar 
Pradesh มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 117 โรงงาน  ผลิตน ้ าตาลได ้6.393 ลา้นตนั  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 6.454 ลา้น
ตนั ซ่ึงผลิตโดย 119 โรงงานในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อตัราการหีบสกดัสูงกวา่ปีก่อน  0.77%   แต่ผลผลิตต่อ
แฮคแตต ่ากวา่ปีก่อน เน่ืองจากผลผลิตทั้งหมดในรัฐ Uttar Pradesh จะนอ้ยกวา่ปีก่อน ส่วนรัฐ  Maharashtra ผลิต
น ้าตาลได ้ 8.298 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 824,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงาน 6 โรงงานท่ีหยดุการผลิต และมี
โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 187 โรงงาน เทียบกบั 183 โรงงาน ในปีก่อน  และในปีน้ีการเปิดหีบเร็วกวา่ปีก่อน 
และคาดวา่โรงงานจะปิดหีบเร็วข้ึนเน่ืองปริมาณออ้ยลดลง  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 3.874 ลา้นตนั 
เพิ่มข้ึนจาก 3.073 ลา้นตนั และสูงกวา่ 3.752 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2560/2561   มีโรงงาน  10 โรงงานท่ีหยดุ
การผลิต  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 57 โรงงาน มากกวา่ปีก่อน 5 โรงงาน รัฐ  Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้
350,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 290,000 ตนั ในปีก่อน  
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มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิตเพิ่มข้ึน 5 โรงงาน รวมเป็น 33 โรงงาน รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้ 778,000 ตนั 
เพิ่มข้ึนจาก 725,000 ตนั (มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 16 โรงงาน จาก 17 โรงงานในปีก่อน)  รัฐ Andhra Pradesh 
และ Telangana ผลิตน ้าตาลได ้450,000 ตนั โดยมีโรงงาน 24 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 460,000 ตนั มี
โรงงงานท่ีด าเนินการผลิต  23 โรงงาน ในปีก่อน รัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้490,000 ตนั  รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาล
ได ้375,000 ตนั รัฐ  Haryana ผลิตน ้าตาลได ้360,000 ตนั รัฐ  Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้ 215,000 ตนั  และรัฐ 
Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้320,000 ตนั 
 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2562 นาย  Prakash Naiknavare  กรรมการผูอ้  านวยการของ The National 
Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd. (NFCSF). รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 
(ตุลาคม-กนัยายน)  น่าจะลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในพื้นท่ีเพาะปลูกหลกั
ของภูมิภาคตะวนัตกท าใหก้ารเพาะปลูกลดลง ซ่ึงผลผลิตน ้าตาลอาจจะลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 30 ลา้นตนั ขณะท่ี
ในปี 2560/2561 ผลผลิตอยูท่ี่ 32.5 ลา้นตนั  และคาดวา่จะลดลงเหลือ 31.5 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปัจจุบนั 
เน่ืองจากประสบภาวะภยัแลง้ในรัฐ   Maharashtra และรัฐ  Karnataka   และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 อินเดีย
อาจจะส่งออกน ้าตาลได ้2.5-3.0 ลา้นตนั  เม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ี 5 ลา้นตนั การเพิ่มข้ึนของราคาขายน ้าตาลขั้น
ต ่าเม่ือเร็ว ๆ น้ีจะท าใหก้ารส่งออกชะลอตวัลงเช่นกนั  
  วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 2562    SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  27 มกราคม 2562 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 10,940,082 10,308,135 +6.13 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 991,596 876,889 +13.08 
โมลาส (ตนั) 434,524 405,830 +7.07 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.06 8.51 +6.55 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.97 3.94 +0.89 

  

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน  และปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก าไร

ต่างๆ ก่อนสัญญาเดือนมีนาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในช่วงส้ินเดือนน้ี  แมว้า่ในบางช่วงราคา 
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น ้าตาลไดป้รับตวัลดลง  ขณะท่ีสัญญาเดือนมีนาคมแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึงท่ี 13.50 เซนต ์  (20 

กุมภาพนัธ์ 2562) โดยราคาน ้าตาลไดรั้บแรงหนุนจากการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/ 2563  

จะลดลงอยา่งนอ้ย 5% เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี ท่ี 30 ลา้นตนั และอินโดนีเซียซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้น ้าตาลรายใหญ่

ท่ีสุดของโลกอาจน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนในปีน้ี หลงัจากสมาคมน ้าตาลรีไฟน์ของอินโดนีเซีย   กล่าววา่ผูผ้ลิต

น ้าตาลจะน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 2562 เพิ่มข้ึน 5.36% เป็น  3.2 ลา้นตนั นอกจากน้ีราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวั

สูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือนเป็นอีกปัจจยัหนุนราคาน ้าตาล  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 

2562 ปิดตลาใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึงท่ี 13.42 เซนต ์ (20 กุมภาพนัธ์ 2562) ส าหรับสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น

จ านวน 58,508 ล็อต หรือประมาณ 2.972 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  60,625 ล็อต 

หรือประมาณ 3.080 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (29 มกราคม 2562) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรง

ซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
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ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

25 กุมภาพนัธ์ 2562 
 


