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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  สิงหาคม  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (19 - 23  สิงหาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 34   ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ราคาน ้าตาลเดือนใกลปิ้ดตลาด

ต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง  โดยไดรั้บผลกระทบจากการท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 3 

สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีเพิ่มข้ึนหลงัจากกรมอุตุนิยมวทิยาของอินเดีย

รายงานเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม วา่ฝนในฤดูมรสุมในเดือนกรกฎาคมของอินเดียอยูท่ี่ 298.4 มม. ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 4.6%  

โดยนกัวจิยั Marex Spectron รายงานวา่สภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยสามารถเพิ่มผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2562/2563 เป็น 30 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 6% จาก 28.2 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไว ้  ในช่วงต่อมาราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน จากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และ Conab 

ของบราซิลไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2562/2563        ลง 6.7%  เหลือ 31.8 ลา้นตนั 

จาก 34.1 ลา้นตนั ในประมาณการณ์เม่ือเดือนพฤษภาคม และในช่วงสุดทา้ยราคาปิดตลาดลดลงตามราคาน ้ามนัดิบ

ท่ีลดลง เน่ืองจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน ท่ีส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดิบลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 

สัปดาห์ หลงัจากท่ีจีนประกาศจดัเก็บภาษีสินคา้น าเขา้จากสหรัฐฯ  75,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล และค่าเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 11 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งข่าว Unica รายงานวา่

ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคม 25862  เพิ่มข้ึน  24.27% เป็น 2.126 

ลา้นตนั  แมว้า่ผลผลิตน ้าตาลโดยรวมในปี 2562/2563  จนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562 จะลดลง 6.3% มาอยูท่ี่ 

15.457 ลา้นตนั ก็ตาม     

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.37-11.65เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  11.47 เซนต ์   ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.17 เซนต ์หรือ 1.46%   และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.56-12.71 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.52 เซนต ์

ลดลง 0.17 เซนต ์ หรือ 1.34%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 สิงหาคม   2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

16 สิงหาคม   2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 11.65 11.37 11.47 11.64 -0.17 
มีนาคม 2563 12.71 12.46 12.52 12.69 -0.17 
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พฤษภาคม  2563 12.84 12.63 12.64 12.83 -0.19 
กรกฎาคม 2563 12.96 12.74 12.75 12.94 -0.19 
ตุลาคม 2563 13.17 12.93 12.95 13.14 -0.19 
มีนาคม 2564 13.69 13.46 13.49 13.67 -0.18 
พฤษภาคม  2564 13.72 13.50 13.52 13.70 -0.18 
กรกฎาคม  2564 13.66 13.66 13.52 13.71 -0.19 
ตุลาคม  2564 13.78 13.59 13.63 13.84 -0.21 
มีนาคม  2565 14.27 13.94 13.99 14.21 -0.22 
พฤษภาคม  2565 13.97 13.97 13.95 14.16 -0.21 
กรกฎาคม  2565   13.93 14.14 -0.75 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย  รายงานผล

การทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 6 ของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม  2562 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.73 15.80 15.88 14.49 15.66 16.40 15.65 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 482.0 432.0 460.0 482.0 462.0 450.0 457.2 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

75.82 68.26 73.05 69.84 72.35 73.80 71.46 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 48.68 41.04 45.08 46.75 42.50 41.40 43.35 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

7.66 6.48 7.16 6.77 6.66 6.79 6.77 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 101,000 95,000 98,000 97,000 92,000 92,000 94,800 
 

 วนัท่ี 21  สิงหาคม  2562 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานปริมาณการ

ส่งออกน ้าตาลของยเูครนเดือนกรกฎาคม 2562 มีจ านวน 6,500 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก  
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24,800 ตนั ในเดือนมิถุนายน และเทียบกบั 36,700 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 11 เดือนแรก

ของปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 409,700 ตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 23.8%  โดย

ส่งออกไปยงัอาเซอร์ไบจาน  และคีร์กีซสถาน ในปี 2561/2562 การส่งออกลดลง 15% จากผลผลิตน ้าตาล 1.82 

ลา้นตนั   และ Ukrtsukor คาดวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ  1.1-1.2 ลา้นตนั  โดยมีโรงงาน

น ้าตาลเพียง 32 โรงงานท่ีคาดวา่จะเปิดด าเนินการผลิตในฤดูการผลิตหนา้ ลดลงจาก 42 โรงงาน ในปี 2561/2562 

 วนัท่ี 21 สิงหาคม  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        ณ 

วนัท่ี 20  สิงหาคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 47,400 แฮคแต หรือ 4.1%  ของพื้นท่ี

เพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 22,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 2.0 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 736,100 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.16 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 32.82 ตนั/  แฮคแต 

ในปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  23  สิงหาคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 สิงหาคม  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2562/63 
ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 42.539 33.691 +26.26 350.308
0 

350.218
8 

+0.03 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.126 1.711 +24.27 15.457 16.504 -6.34 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.392 1.983 +20.63 17.874 18.1274.

55 
-1.39 

ATR (กก/ตนัออ้ย) 146.23 152.10 -3.86 130.89 136.23 -3.92 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

35.87 35.04 +2.37 35.38 36.30 -2.53 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

64.13 64.96 -1.29 64.62 63.70 +1.44 
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โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 19  สิงหาคม  2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยหีบ เพียง ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม  2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,430,431 1,558,209 -8.20 
9,711,295 12,944,201 -24.98 

31.20 39.84 -21.68 

CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 13.67 14.29 -4.34 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 12.96 13.29 -2.48 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 195,540 222,668 -12.18 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 1,258,584 1,720,284 -26.84 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 กระทรวงเกษตรของอินเดียรายงานวา่ ในปี 2561/2562 ผลผลิตออ้ยของอินเดียอยู่

ท่ี 400.16 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 20.25 ลา้นตนั จากปี 2560/2561  และการคาดการณ์ล่วงหนา้คร้ังท่ี 4  ถือวา่เป็นการ

ประมาณการณ์ตวัเลขคร้ังสุดทา้ย 

  
วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลท่ีอยูใ่นช่วงขาลงในสัปดาห์ท่ีผา่นมาไดรั้บแรงกดดนัจากปัจจยัดา้นลบ

หลายอยา่งเช่น ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง และราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัลดลง ปัจจยัใหม่ท่ีส่งผลต่ออยา่งหนกั

คือฝนท่ีตกลงมามากในอินเดีย จนท าใหค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลอินเดียในปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึนเป็น 30 ลา้นตนั 

และในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีนยงัส่งผลต่อภาพรวมอยา่งมาก  
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 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  20 สิงหาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 163,643  ล็อต หรือประมาณ 8.313 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short)  152,984  ล็อต หรือประมาณ 7.772 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (13 สิงหาคม 2562)   

 ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ และปัจจยัเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงกดดนัตลาด คาดวา่

ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์

ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

26 สิงหาคม 2562                                                                                         


