
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29  มีนาคม  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 25 – 29  มีนาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 13 ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัลดลงซ่ึงลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลงัจากท่ี Platts Kingsman ไดค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 (เร่ิมตน้ฤดูการผลิตวนัท่ี 1 เมษายน) จะเพิ่มสูงข้ึน 7.7% เป็น 28.5 

ลา้นตนั นอกจากน้ียงัไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาลส่วนเกิน (surplus) ในปี 2561/2562 ไวท่ี้ 5.5 ลา้นตนั จาก 3.2 

ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนมกราคม เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะมีจ านวน 32.9 ลา้นตนั จาก 32.3 

ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ และ Platts Kingsman ยงัไดป้รับลดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด 

(deficit) ในปี 2562/2563 เหลือ 1.9 ลา้นตนั จาก 3.6 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ เน่ืองจากคาด

วา่การบริโภคจะลดลง และผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในรัสเซีย อิหร่าน และอียปิต ์  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4 วนั โดยไดรั้บแรงหนุนจากข่าวของ Unica ท่ีรายงานผลผลิตน ้าตาลทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม ลดลง 81.0% เหลือ 9,000 ตนั จาก 48,000 ตนั 

ในช่วงเดียวเวลากนัของปีก่อน เน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืน อยา่งไรก็ดีค่าเงินเรียลของบราซิลมีค่าอ่อน

ตวัลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัลดลง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง  

ประกอบกบัข่าว FCStone ไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาสโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2561/2562 

เหลือ 300,000 ตนั จาก 700,000 ตนั ท่ีคาดการณ์ในเดือนมกราคม การคาดการณ์น ้าตาลส่วนขาดท่ีลดลงกลบั

เป็นการปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลของอินเดียอีก 2 ลา้นตนั เป็น  32.2  ลา้นตนั เน่ืองจากพื้นท่ี

เพาะปลูกเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม FCStone ไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลทางภาค กลาง – 

ใต ้ลดลงเหลือ 29.5 ลา้นตนั จาก 30.2 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนมกราคม โดยราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนสู่

ระดบัสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน จะส่งผลใหมี้ความตอ้งการเอทานอลเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิล

แขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท าใหใ้นช่วงสุดทา้ยราคาปรับตวัเพิ่มข้ึนไดบ้า้ง ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.33-12.73 เซนต ์ และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.53 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์หรือ 0.32%  และราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนกรกฎาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.50-12.85 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.65 เซนต ์  ลดลง 0.09 

เซนต ์ หรือ 0.71% 
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 มีนาคม  2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 มีนาคม  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2562 12.73 12.33 12.53 12.57 -0.04 
กรกฎาคม 2562 12.85 12.50 12.65 12.74 -0.09 
ตุลาคม 2562 13.16 12.85 12.95 13.07 -0.12 
มีนาคม 2563 13.98 13.69 13.80 13.94 -0.14 
พฤษภาคม  2563 14.08 13.80 13.90 14.04 -0.14 
กรกฎาคม 2563 14.14 13.88 13.97 14.11 -0.14 
ตุลาคม 2563 14.30 14.02 14.12 14.25 -0.13 
มีนาคม 2564 14.81 14.58 14.68 14.74 -0.06 
พฤษภาคม  2564 14.80 14.66 14.69 14.72 -0.06 
กรกฎาคม  2564 14.80 14.68 14.70 14.71 -0.01 
ตุลาคม  2564 14.94 14.80 14.84 14.84 - 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 13,500 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 1,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของ      

ปีก่อน หรือ 1.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี ซ่ึงเร่ิมเพาะปลูกในรัฐเชเชนและ        

ครัสโนดาร์เท่านั้น 

 วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่  เพียง ณ 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 20,000 แฮคแต หรือ 10% ของพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี

คาดการณ์ส าหรับฤดูการผลิตน้ี 220,000-230,000 แฮคแต  และประมาณคร่ึงท่ีเพาะปลูกใน Khmelnitsky 

(11,000 แฮคแต)  Rivne (3,500 แฮคแต), Volyn (2,700 แฮคแต) และ Ternopil (2,400 แฮคแต)  ขณะท่ีในปี 

2561 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้13,967,700 ตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 274,700 แฮคแต ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 50.85 ตนั/

แฮคแต   และในปีน้ีคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะลดลงมาก เน่ืองจากราคาอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 
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ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  มีรายงานวา่ สมาชิกของสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2562 เพียงจ านวน  96,000 ตนั ลดลงอยา่งมากจากการปรับตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 139,000 ตนั ในเดือนมกราคม 

แต่ต ่ากวา่ 284,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-

กนัยายน) สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 867,000 ตนั  ลดลงจาก 1.575 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 19% ของการส่งออก อิสราเอล 18% กานา 5% สวสิเซอร์แลนดแ์ละเลนานอน 

(ประเทศละ 4%) ราคาส่งออกเฉล่ียเดือนมกราคมอยูท่ี่ 337 ยโูร/ตนั FOB เพิ่มข้ึนจาก 313 ยโูร ในเดือน

ธนัวาคม และเทียบกบั 348 ยโูร ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเขา้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มี

จ านวน  95,000 ตนั ลดลงจาก 163,000 ตนั ในเดือนมกราคม และ 80,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562  สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 634,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 563,000 

ตนั ในปีก่อน ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี EPA/EBA (53% ของการน าเขา้) ตาม

ดว้ยอฟัริกาใต ้(15%) บราซิลและบอลข่าน (ประเทศละ 5%)  

 วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  มีรายงานวา่สตอ็คน ้าตาลของสหภาพยโุรป ณ ส้ินเดือนมกราคม 2562 มี

จ านวน 12.664 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 12.076 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจาก 15.175 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ีส่ีติดต่อกนัท่ีสตอ็คต ่ากวา่เดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 28 มีนาคม 2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2562 ได ้ 38,565 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 
25,455 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  665,777 ตนั ลดลง 
2.63% จาก 683,739 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 11.59% จาก 11.55% 
ในปีก่อน 
 วนัท่ี 27 มีนาคม  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี  23 มีนาคม 2562  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 477,902 487,607 -1.99 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 37,010,918 36,114,694 +2.48 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,021,233 4,021,758 -0.01 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.86 11.14 -2.43 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.41 8.25 +2.02 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.44 74.07 +4.56 

 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 26 มีนาคม  2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มีนาคม  2562  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 1.591 3.421 -53.48 566.046 588.566 -3.82 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.009 0.048 -80.95 26.377 35.893 -26.51 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.142 0.185 -23.41 30.567 25.663 +19.11 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 99.00 88.46 +11.91 138.36 136.98 +1.01 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

6.05 16.53 -63.40 35.35 46.73 -24.35 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

93.95 83.47 -12.56 64.65 53.27 +21.36 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 27 มีนาคม  2562  คณะกรรมาธิการน ้าตาลของรัฐ  Maharashtra รายงานวา่  ในรัฐ 

Maharashtra มีปริมาณออ้ยเขา้หีบแลว้จ านจวน 92.411 ลา้นตนั  และผลิตน ้าตาลได ้ 10.341 ลา้นตนั  อตัรา

การหีบสกดั 11.19% โดยมีโรงงานจ านวน 122 โรงงานไดห้ยดุท าการผลิตแลว้ จากจ านวนโรงงานทั้งหมด 

195 

โรงงาน ซ่ึงเป็นของเอกชนจ านวน 93 โรงงาน และเป็นของสหกรณ์ 102 โรงงาน  เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั 
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ของปีก่อนมีโรงงาน 41 โรงงานท่ีหยดุท าการผลิต  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 87.322 ลา้นตนั และผลิต

น ้าตาลได ้ 9.691 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.11%   ในปี 2560/2561  มีโรงงานท่ีเปิดท าการผลิต 186 

โรงงานท่ี และผลิตน ้าตาลไดท้ั้งส้ิน 10.723 ลา้นตนั  

  วนัท่ี  26  มีนาคม  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  10  มีนาคม  2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 16,839,120 15,927,632 +5.72 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,570,510 1,370,748 +14.57 
โมลาส (ตนั) 705,711 660,062 +6.92 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.33 8.61 +8.37 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.19 4.14 +1.13 

 

 วนัท่ี 25 มีนาคม  2562  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

ลดลงเหลือ 10,000 ตนั จาก 130,000 ตนั ในเดือนมกราคม และจาก 23,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน   รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 990,000 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 513,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน                                                  

   

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เป็นผลมาจากการ

คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลท่ีสูงข้ึนในบราซิล หลงัจากท่ี Platts Kingsman ไดค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 จะเพิ่มสูงข้ึน 7.7% เป็น 28.5 ลา้นตนั และยงัไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาล

ส่วนเกิน (surplus) ในปี 2561/2562 ไวท่ี้ 5.5 ลา้นตนั จาก 3.2 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนมกราคม เน่ืองจาก

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะมีจ านวน 32.9 ลา้นตนั จาก 32.3 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ และ 

Platts Kingsman ยงัไดป้รับลดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2562/2563 เหลือ 1.9 ลา้นตนั จาก 3.6 

ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ เน่ืองจากคาดวา่การบริโภคจะลดลง ส่วน  
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FCStone ไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาสโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2561/2562 เหลือ 300,000 ตนั 

จาก 700,000 ตนั ท่ีคาดการณ์ในเดือนมกราคม และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากราคาน ้ามนัท่ี

ปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน ซ่ึงเป็นปัจจยัหนุนใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความ

สนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาลซ่ึงจะช่วยลดปริมาณน ้าตาล และไดรั้บแรงหนุนจากข่าว

จาก Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคมลดลง 81.0% 

เหลือ 9,000 ตนั จาก 48,000 ตนั ในช่วงเดียวเวลากนัของปีก่อน เน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืน ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short) เป็นจ านวน 114,453 ล็อต หรือประมาณ 5.814 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 

Short)  112,060 ล็อต หรือประมาณ 5.693 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (19  มีนาคม 2562) ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั

ผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

1 เมษายน  2562 
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