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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24 พฤษภาคม 2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (20 - 24 พฤษภาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 21 ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกของสัปดาห์

ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน จากราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และนกัวจิยัจาก

บริษทั Green Pool Commodity ไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 จะมีจ านวน 

3.0 ลา้นตนั โดยคาดวา่โรงงานน ้าตาลของบราซิลจะผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัลดลง ตาม

ราคาน ้ามนัดิบท่ีร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล ผลผลิตน ้าตาลทัว่

โลกท่ีแขง็แกร่งยงัคงกดดนัราคาน ้าตาลอยา่งต่อเน่ือง โดย Conab รายงานวา่การผลิตน ้าตาลของบราซิลในฤดู

การผลิตปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน 17.4% เป็น 34.1 ลา้นตนั และโรงงานน ้าตาลของบราซิลจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์

ออ้ยเพื่อผลิตน ้าตาลเป็น 39.1% จาก 34.9% ค่าเงินบราซิลท่ีร่วงลงต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน ้าตาลในเดือนใกลปิ้ดตลาดลดลงต ่าสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง จากการท่ีราคาน ้ามนัดิบ

ลดลงมากกวา่ 5% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ อยา่งไรก็ดีราคาน ้าตาลไดก้ระเต้ืองข้ึนมาบา้ง 

หลงัจาก Unica รายงานวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง – ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของ

เดือนพฤษภาคมมีจ านวน 1.595 ลา้นตนั ลดลง 16.34% จาก 1.907 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีสัดส่วนของออ้ยท่ี

ใชผ้ลิตน ้าตาล 36.22% ลดลงจาก 36.48% ในปีก่อน และสัดส่วนของออ้ยท่ีใชส้ าหรับการผลิตเอทานอล

เพิม่ข้ึนเป็น 63.78% จาก 63.52% ในปีก่อน  ขณะท่ีราคาน ้ามนัดิบปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงมีผลใหบ้ราซิลลดการ

ส่งออกน ้าตาลลง ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.36-11.95 เซนต ์และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  11.66 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต ์ หรือ 0.95%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.82-12.33 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.05 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.12 

เซนต ์ หรือ 1.01% 
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24 พฤษภาคม 2526 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

17 พฤษภาคม 2526 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2562 11.95 11.36 11.66 11.55 +0.11 
ตุลาคม 2562 12.33 11.82 12.05 11.93 +0.12 
มีนาคม 2563 13.28 12.87 13.11 12.93 +0.18 
พฤษภาคม  2563 13.40 13.01 13.25 13.08 +0.17 
กรกฎาคม 2563 13.50 13.15 13.38 13.22 +0.16 
ตุลาคม 2563 13.68 13.36 13.56 13.44 +0.12 
มีนาคม 2564 14.19 13.88 14.06 13.96 +0.10 
พฤษภาคม  2564 14.21 13.91 14.07 13.99 +0.08 
กรกฎาคม  2564 14.23 13.94 14.08 14.01 +0.08 
ตุลาคม  2564 14.38 14.08 14.22 14.14 +0.08 
มีนาคม  2565 14.74 14.40 14.55 14.46 +0.09 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  24 พฤษภาคม 2562  สหภาพยโุรปอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง 

EPA/ EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม  2562 จ านวน 3,869 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 77,940 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 669,299 

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 368,853 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (240,089 ตนั) 

มอริเชียส (102,721 ตนั) )  เบลิซ  (96,392 ตนั) และฟิจิ (69,079 ตนั 

 วนัท่ี  21 พฤษภาคม 2562  The European Union's crop monitoring service (MARS) คาดการณ์

ผลผลิตบ้ีท/แฮคแตของสหภาพยโุรปโดยเฉล่ียในปี 2562 อยูท่ี่ 76.5 ตนั/แฮคแต จากประมาณการก่อนหนา้น้ีท่ี 

77.1 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 12% จากปีท่ีแลว้ และ 1.7% สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี  
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 วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2562  หน่วยงานดา้นสถิติของออสเตรีย รายงานเม่ือวนัท่ี 18 เมษายนวา่ในปี 2562 

พื้นท่ีปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 10.1%  เป็น  28,094 แฮคแต ขณะท่ีในปี 2561 พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลง 26.8% เหลือ 

31,246 แฮคแต จาก 42,684 แฮคแต ในปี  2560 สาเหตุหลกัมาจากโรคพืช ซ่ึงหมายความวา่ออสเตรียไดสู้ญเสีย

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทไปเกือบคร่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา จากพื้นท่ี 50,604 แฮคแต ในปี 2557  ผลผลิตบ้ีท ลดลงเหลือ 

68.81 ตนั/แฮคแต จาก 70.14 ตนั/แฮคแต ในปี 2560 ซ่ึงท าใหผ้ลผลิตบ้ีท ในปี 2561 ลดลง 28%  สู่ระดบัต ่าสุด

ในรอบ 30 ปี ท่ี 2,150,192 ตนั จาก 2,993,710 ตนัในปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  21 พฤษภาคม 2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  
เพียง ณ วนัท่ี  18 พฤษภาคม  2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 740,167 724,455 + 2.17 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,829,140 50,602,338 + 6.38  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,049,080 5,711,991 + 5.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.24 11.29 - 0.45 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.17 7.88 + 3.65  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.73 69.85 + 4.12 

 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤษภาคม  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม  ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั )      38.631 42.784 -9.71 84.149 102.954 -18.27 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.595 1.907 -16.34 2.975 4.157 -28.43 
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ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.785 2.082 -14.28 4.016 4.839 -17.00 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 119.65 128.24 -6.70 114.90 120.55 -4.68 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

36.22 36.48 -0.71 32.29 35.15 -2.80 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

63.78 63.52 +0.41 67.71 64.85 +4.41 
 

อฟัริกา 
 วนัท่ี  21 พฤษภาคม 2562  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ บริษทัผูซ้ื้อท่ีด าเนินการโดยรัฐ  (ESIIC)  
ของอียปิต ์ ซ้ือน ้าตาลทรายดิบของบราซิลจ านวน 50,000 ตนั  โดยน ้าตาลจะมาถึงเดือนสิงหาคมและซ้ือท่ีราคา 
297 เหรียญสหรัฐ/ตนั จาก Louis Dreyfus ในการประมูลราคาในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2562 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี  23  พฤษภาคม 2562  มีรายงานผลผลิตประจ าสัปดาห์ส้ินสุด ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงใกล้

จะปิดหีบแลว้ในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดีย ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 8,000 ตนั/วนั จากปริมาณออ้ยเขา้หีบโดย

เฉล่ีย 78,500 ตนั   รวมผลิตน ้าตาลได ้11.742 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 102.179 ลา้นตนั  อตัราการหีบ

สกดั 11.49%    ขณะท่ีในปี 2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลไดท้ั้งส้ิน 12.05 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ย

เขา้หีบ 111.2 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัเพิ่มข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบั 10.84% ในปีก่อน และ 10.61% ในปี 

2559/2560 

 วนัท่ี  20 พฤษภาคม 2562  นาย Rahil Shaikh กรรมการผูจ้ดัการ  Meir Commodities India Pvt., กล่าว

กบั Bloomberg วา่  ในปี 2561/2562 อิหร่านและบงัคลาเทศจะซ้ือน ้าตาลทรายดิบจากอินเดียประเทศละ 500,000 

ตนั  อิหร่านซ้ือไดใ้นปริมาณมากไดเ้พราะยอมจ่ายค่าพรีเมียมประมาณ 15 เหรียญสหรัฐ/ตนั มากกวา่ราคาใน

ตลาดโลก อิหร่านซ้ือน ้าตาลทรายดิบจากอินเดียประมาณ 100,000 ตนัในช่วง 15 วนัท่ีผา่นมา  และโรงงาน

น ้าตาลของอินเดียมีสัญญาส่งออกน ้าตาล 3.1 ลา้นตนั ในปีน้ี และการส่งออกทั้งหมดภายในวนัท่ี 30 กนัยายนน้ี

อาจสูงถึง 3.5 ลา้นตนั  

 วนัท่ี  21 พฤษภาคม 2562  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในเดือนเมษายน 

2562 มีจ  านวน 784,500 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน 16.1% จาก 676,000 ตนั ในเดือนเดียวกนั 
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ของปีท่ีแลว้ และสูงท่ีสุดของเดือนน้ีตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในช่วง 7 เดือนแรก

ของปี 2561/2562 (ตุลาคม–กนัยายน ) อยูท่ี่ 10,681,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 10,211,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีท่ีแลว้ ปริมาณน ้าตาลจากออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 9,366,100 ตนั จาก 9,061,700 ตนั ในขณะท่ีปริมาณน ้าตาลจากบ้ีท

เพิ่มข้ึนเป็น 1,315,400 ตนั จาก 1,149,700 ตนั ทั้งน้ี  มณฑล Guangxi ซ่ึงเป็นมณฑลท่ีผลิตน ้าตาลชั้นน าของจีน  

หีบออ้ยจ านวน 54.66 ลา้นตนั ผลิตเป็นน ้าตาล 6.340 ลา้นตนั ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้ 315,000 ตนั อตัราการหีบสกดั

น ้าตาลลดลงมาอยูท่ี่ 11.59% ในฤดูกาลน้ีจาก 11.85% ในปีท่ีแลว้ ในปีน้ีมีโรงงานท่ีเปิดท าการผลิตอยู ่ 83 

โรงงานลดลงจากปีท่ีแลว้ท่ีมีอยู ่91 โรงงาน ราคาน ้าตาลทรายขาวโดยเฉล่ีย (รวมภาษี)  ณ ส้ินเดือนเมษายนอยูท่ี่ 

5,154 หยวน/ตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนมีนาคม แต่ลดลง 881 หยวนเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี  20 พฤษภาคม 2562 มีรายงานวา่ ในเดือนมีนาคม 2562 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้1,170,295 ตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 27%  จาก 1,592,014 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลได ้ 4.899 ลา้นตนั เทียบกบั 5.654 ลา้นตนั ในปีก่อน 

ส าหรับผลผลิตน ้าตาลในปีการผลิตน้ีคาดวา่จะลดลง 20% เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย อน่ึง ผลผลิตน ้าตาล

ในปี 2560/2561 มีจ านวน 6.565 ลา้นตนั ลดลงจากระดบัสูงสูดเป็นประวติการณ์ 7.080 ลา้นตนั ในปี 2559/2560    

ขณะท่ีการส่งออกในเดือนเมษายนมีจ านวน 88,234 ตนั  เทียบกบั 68,373 ตนั ในเดือนมีนาคม  ส าหรับการ

ส่งออกในปี 2561/2562 (ตุลาคม-มีนาคม) มีจ  านวน 284,094 ตนั  ลดลงจาก 1.094 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากรัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนการส่งออก 

 วนัท่ี  20  พฤษภาคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  28 เมษายน   2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,088,187 21,431,341 -1.60 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,003,096 1,873,985 +6.89 
โมลาส (ตนั) 939,350 947,708 -0.88 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.50 8.74 +8.63 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.45 4.42 +0.73 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ 

เทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาได้ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด 

(deficit) ปี 2562/2563 ของบริษทั Green Pool Commodity ว่าจะมีจ านวน 3.0 ล้านตนั โดยคาดว่าโรงงานน ้ าตาล

ของบราซิลจะผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัลดลง จากการท่ีราคาน ้ ามนัดิบร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดใน

รอบ 1 สัปดาห์ เป็นผลลบต่อราคาเอทานอล ผลผลิตน ้ าตาลทัว่โลกท่ีแข็งแกร่งยงัคงกดดันราคาน ้ าตาลอย่าง

ต่อเน่ือง โดย Conab รายงานวา่การผลิตน ้าตาลของบราซิลในฤดูการผลิตปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน 17.4% เป็น 34.1 

ล้านตนั และโรงงานน ้ าตาลของบราซิลจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อ้อยเพื่อผลิตน ้ าตาลเป็น 39.1% จาก 34.9% ค่าเงิน

บราซิลท่ีร่วงลงต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน ้ าตาลในเดือนใกลปิ้ดตลาด

ลดลงต ่าสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง จากการท่ีราคาน ้ ามันดิบลดลงมากกว่า 5% สู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 1 

สัปดาห์ อยา่งไรก็ดีและในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนหลงัจาก Unica รายงานวา่ในปี 2562/2563 ทางภาค

กลาง – ใตข้องบราซิลผลผลิตน ้ าตาลมีจ านวน 2.975 ลา้นตนั ลดลง 28.43% จาก 4.157 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมี

สัดส่วนของออ้ยท่ีใช้ผลิตน ้ าตาล 32.29% ลดลงจาก 35.15% ในปีก่อน และสัดส่วนของออ้ยท่ีใชส้ าหรับการผลิต

เอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 67.71% จาก 64.85% ในปีก่อน   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 186,733 ล็อต หรือประมาณ 

9.486 ล้านตัน เทียบกับท่ีถือตั๋วขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short)  157,539 ล็อต หรือประมาณ  8.003 ล้านตัน ใน

สัปดาห์ก่อนหน้านั้ น (14 พฤษภาคม 2562) ส าหรับในระยะ  สั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 
 
 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                               

27 พฤษภาคม 2562 
 


