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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 -28  มิถุนายน  2562     
                   

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (24 - 28  มิถุนายน  2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 26 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกของสัปดาห์

ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัท่ีแขง็ค่าข้ึน และจากการท่ีเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบ

กบัดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าลดลงอยา่งมาก  โดยลดลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน ขณะท่ีกรมศุลกากรของจีน

รายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึน 89%  เป็นจ านวน 380,000 ตนั ซ่ึงมากท่ีสุดในรอบ 13 

เดือน แต่ราคาน ้าตาลยงัคงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากการคาดวา่อินเดียจะส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน และปรับตวัลดลงมา

อยูท่ี่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เม่ือ Unica รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายนโรงงานทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลขายเอทานอล hydrous ในตลาดภายในประเทศได ้902 ลา้นลิตร ลดลง 1.5%  ความตอ้งการเอทานอลท่ี

ลดลงนั้นกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตของบราซิลใชอ้อ้ยผลิตน ้าตาลมากข้ึน อยา่งไรก็ดีการเคล่ือนไหวลดลงของราคาอยูใ่น

ขอบเขตท่ีจ ากดั เม่ือกรมอุตุนิยมวทิยาของอินเดียรายงานปริมาณน ้าฝนในมรสุมต ่ากวา่ปกติ 37% และ Unica 

รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในช่วงเดือนเมษายนถึงกลางเดือน

มิถุนายนอยูท่ี่ 6.71 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อน  10.40%  เน่ืองจากเปอร์เซ็นตอ์อ้ยท่ีใชผ้ลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 34.04% 

จาก 34.96% ในปีก่อน เปอร์เซ็นตอ์อ้ยท่ีใชผ้ลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 65.96% จาก 65.04% ในปีก่อน และในช่วง

สุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลไดท้  าสถิติสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากการคาดการณ์วา่การส่งมอบน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคมท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขาย (28 มิถุนายน 2562) จะพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนกรกฎาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.98-12.61 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.32 เซนต ์ เพิ่มข้ึน

จากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต ์ หรือ 0.82%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

12.29-12.84 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.62 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.14 เซนต ์ หรือ 1.12%   
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 มิถุนายน 2526 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
21 มิถุนายน 2526 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2562 12.61 11.98 12.32 12.22 +0.10 
ตุลาคม 2562 12.84 12.29 12.62 12.48 +0.14 
มีนาคม 2563 13.72 13.21 13.55 13.44 +0.11 
พฤษภาคม  2563 13.79 13.31 13.63 13.53 +0.10 
กรกฎาคม 2563 13.84 13.41 13.68 13.62 +0.06 

06 ตุลาคม 2563 13.97 13.58 13.79 13.79 - 
มีนาคม 2564 14.40 14.10 14.24 14.31 -0.07 
พฤษภาคม  2564 14.36 14.05 14.18 14.29 -0.11 
กรกฎาคม  2564 14.32 14.01 14.14 14.26 -0.12 
ตุลาคม  2564 14.29 14.10 14.22 14.33 -0.11 
มีนาคม  2565 14.58 14.40 14.52 14.63 -0.11 
พฤษภาคม  2565 14.56 14.47 14.49 14.49 - 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี  25  มิถุนายน  2562  ส านกังานผูแ้ทนการคา้ของสหรัฐฯ ไดป้ระกาศเพิ่มการจดัสรรน ้าตาลโควตา

น าเขา้สหรัฐฯ  ส าหรับปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน 100,071 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ตาม

อตัราภาษีขององคก์ารการคา้โลก (TRQ)  โดยมีประเทศท่ีไดรั้บการจดัสรรท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 
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ประเทศ จ านวน (เมตริกตนั) 

     บราซิล 22,464 

     ออสเตรเลีย 12,859 

     กวัเตมาลา 7,437 

     ไทย 2,169 

 

 วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  เพียง ณ 

วนัท่ี 22 มิถุนายน   2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 803,763 782,448 +2.72 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 57,016,231 53,265,337 +7.04 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,422,099 6,003,761 +6.97 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.26 11.27 -0.07 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.99 7.67 +4.13 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.94 68.08 +4.20 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  26  มิถุนายน  2562  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้

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

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 42.369 42.523 -0.36 170.806 178.111 -4.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1,865 1,985 -6.09 6.710 7.489 -10.40 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2,108 2.158 -2.28 8.293 8.754 -5.27 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 128.88 134.49 -4.17 121.13 126.23 -4.04 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

35.84 36.44 -1.65 34.04 34.96 -2.63 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

64.16 63.56 +0.94 65.96 65.04 +1.41 
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โอเชียเนีย 
 วนัท่ี  28  มิถุนายน  2562   The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงานวา่ 

โรงงานน ้าตาลหีบออ้ยประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2562 ได ้0.821 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 0.488 ลา้นตนั ใน

สัปดาห์ก่อน  แต่ลดลงจาก 1.347 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2562/2563 ออสเตรเลียหีบออ้ย

ได ้ 1.490 ลา้นตนั เทียบกบั 2.461 ลา้นตนั ในปีก่อน และ ASMC ไดป้รับลดการคาดการณ์ปริมาณออ้ยส าหรับ

ฤดูกาลน้ีเหลือ  31.585 ลา้นตนั จาก 31.659 ลา้นตนั และเทียบกบั 34.470 ลา้นตนั ในปีก่อน  และในสัปดาห์ล่าสุด 

ค่าความหวาน (CCS) อยูท่ี่ 12.49%   ท าให ้CCS ในฤดูกาลน้ีอยูท่ี่ 12.37 เพิ่มข้ึนจาก 12.24 ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีท่ีแลว้ 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562  มีรายงานวา่  ในเดือนเมษายน 2562  ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้ 376,866 ตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 54%  จาก 810,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 7 เดือนแรก

ของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลได ้5.276 ลา้นตนั ลดลง 18%  จาก 6.464 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย อน่ึง ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 มีจ านวน 6.565 ลา้นตนั 

ลดลงจากระดบัสูงสูดเป็นประวติัการณ์ 7.080 ลา้นตนั ในปี 2559/2560    ขณะท่ีการส่งออกในเดือนพฤษภาคมมี

จ านวน 100,155 ตนั  เทียบกบั 88,234 ตนั ในเดือนเมษายน   ส าหรับการส่งออกในปี 2561/2562 (ตุลาคม-

พฤษภาคม) มีจ านวน 384,249 ตนั  ลดลงจาก 1.276 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรัฐบาลให้

เงินอุดหนุนการส่งออก  

 วนัท่ี  26 มิถุนายน 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ

ผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี  2 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,670,992 23,310,043 -7.03 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,064,677 2,038,421 +1.29 
โมลาส (ตนั) 1,009,943 1,075,539 -6.10 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.53 8.74 +8.95 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.66 4.61 +1.00 
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 วนัท่ี  24  มิถุนายน  2562  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  ในเดือนพฤษภาคมจีนน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึน

เป็น 380,000 ตนั  จาก 340,000 ตนั ในเดือนเมษายน  และ 200,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) น าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.77 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก  1.56 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน การน าเขา้น ้าตาลอยา่งเป็นทางการไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีเขา้ประเทศผา่น

การคา้ท่ีตอ้งหา้ม  

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

โดยไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึน และเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าลดลงอยา่ง

มาก  ขณะท่ีกรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้ าตาลของจีนเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 13 เดือน  

และ Unica ไดร้ายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในช่วงเดือนเมษายนถึง

กลางเดือนมิถุนายนอยู่ท่ี 6.71 ลา้นตนั ลดลง 10.40%  จากปีก่อน  เน่ืองจากเปอร์เซ็นต์ออ้ยท่ีใช้ผลิตน ้ าตาลลดลง

เหลือ 34.04% จาก 34.96% ในปีก่อน เปอร์เซ็นตอ์อ้ยท่ีใชผ้ลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 65.96% จาก 65.04% ในปีก่อน 

อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียรายงานปริมาณน ้ าฝนในมรสุมต ่ากวา่ปกติ 37% ไดช่้วยหนุนราคาให้แข็งค่าข้ึน 

ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยไดรั้บแรงกดดนัจากการส่งออกน ้ าตาลของอินเดีย

ท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึน และ Unica รายงานว่าในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายนโรงงานทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ขายเอทานอล hydrous ในตลาดภายในประเทศได ้902 ลา้นลิตร ลดลง 1.5%  ความตอ้งการเอทานอลท่ีลดลงนั้น

กระตุน้ใหผู้ผ้ลิตของบราซิลใชอ้อ้ยผลิตน ้าตาลมากข้ึน และในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้ าตาลไดท้  าสถิติสูงสุด

ในรอบ 1 สัปดาห์ จากการคาดการณ์วา่การส่งมอบน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคมท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือ

ขาย จะพุ่งข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิดการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-

covering)   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี  25 มิถุนายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขาย

น ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 83,877 ล็อต หรือประมาณ 4.261 ล้านตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ 

(Net Short)  99,739 ล็อต หรือประมาณ 5.067 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (18 มิถุนายน 2562) ส าหรับในระยะ 

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

1  กรกฎาคม 2562 
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