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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  26 - 30  สิงหาคม  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (26 - 30  สิงหาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 35   ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนใกล้

ปิดดตลาดลดลงต ่าสุดในรอบ 10 เดือน 3 สัปดาห์ จากข่าว Unica รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคม 2562 เพิ่มข้ึน 24.27% เป็น 2.126 ลา้นตนั แมว้า่ผลผลิตน ้าตาลโดยรวม

ในปี 2562/2563 จนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562  จะลดลง 6.3% อยูท่ี่ 15.457 ลา้นตนั ก็ตาม   ขณะท่ี Rabobank 

International รายงานวา่สนธิสัญญาการคา้ใหม่ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและเมก็ซิโก จะมีขอ้จ ากดัในการส่งน ้าตาล

ไปยงัสหรัฐฯ อาจจะท าใหเ้มก็ซิโกตอ้งส่งออกน ้าตาลสู่ตลาดโลกจ านวน 500,000 ตนั เพื่อช่วยลดปัญหาพื้นท่ี

จดัเก็บก่อนท่ีจะเร่ิมเก็บเก่ียวใหม่ในเดือนตุลาคม ปัจจยัลบอีกประการส าหรับราคาน ้าตาลคือค่าเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนตวัต ่าสุดในรอบ 11 เดือน 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ   และราคาน ้ามนัท่ีลดลงเช่นกนั 

ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัเพิ่มข้ึนไดบ้า้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และภายหลงัท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอินเดีย (CCEA) ไดป้ระกาศเงิน

อุดหนุนจ านวน 62,680 ลา้นรูปี ส าหรับการส่งออกน ้าตาล 6 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 ซ่ึงเร่ิมตน้ในเดือนตุลาคม 

เพื่อลดสตอ็คน ้าตาลส่วนเกินภายในประเทศและช่วยโรงงานช าระหน้ีให้แก่เกษตรกร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรในอินเดีย ขณะท่ีอินเดียพยายามท่ีจะลดสตอ็คปลายปีท่ีคาดวา่จะมีถึง 14.2 ลา้นตนั  ขณะท่ีมีความกงัวล

เก่ียวกบัการส่งออกน ้าตาลของอินเดียจ านวนมาก และล่าสุดข่าวหลงัจากท่ีรัฐบาลบราซิลตกลงท่ีจะเพิ่มการน าเขา้

เอทานอลแบบปลอดภาษีจากสหรัฐฯ จ านวน 800 ลา้นลิตร/ปี จากปัจจุบนั 600 ลา้นลิตร/ปี การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนจาก

สหรัฐฯ น้ีอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลลดการผลิตเอทานอลลงและหนักลบัไปผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนมี

ผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลง  

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.05-11.61 เซนต ์และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.14 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.33 เซนต ์หรือ 2.88%   และราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.15-12.65 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.23 เซนต ์ ลดลง 

0.29 เซนต ์ หรือ 2.32%  
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

30 สิงหาคม   2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

ตุลาคม 2562 11.61 11.05 11.14 11.47 -0.33 
มีนาคม 2563 12.65 12.15 12.23 12.52 -0.29 
พฤษภาคม  2563 12.75 12.30 12.38 12.64 -0.26 
กรกฎาคม 2563 12.84 12.43 12.52 12.75 -0.23 
ตุลาคม 2563 13.04 12.65 12.75 12.95 -0.20 
มีนาคม 2564 13.55 13.19 13.29 13.49 -0.20 
พฤษภาคม  2564 13.58 13.21 13.31 13.52 -0.21 
กรกฎาคม  2564 13.54 13.20 

.020 

13.30 13.52 -0.22 
ตุลาคม  2564 13.64 13.28 13.38 13.63 -0.25 
มีนาคม  2565 13.97 13.61 13.70 13.99 -0.29 
พฤษภาคม  2565 13.87 13.57 13.67 13.95 -0.28 
กรกฎาคม  2565 13.89 13.59 13.68 13.93 -0.25 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 30 สิงหาคม  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        

ณ วนัท่ี 28  สิงหาคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 87,900 แฮคแต หรือ 7.7%  ของ

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 65,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 3.8 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.2 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.3 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 32.32 ตนั/ แฮค

แต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 27 สิงหาคม  2562 รายงานผลการทดสอบบ้ีทของสวสิเซอร์แลนด ์คร้ังท่ี 2 ของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 

20 สิงหาคม 2562 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2557-2561 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.20 16.60 16.40 15.80 16.50 15.80 16.20 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 69.20 60.30 73.70 54.40 68.20 85.20 68.40 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 9.79 9.99 12.07 8.61 11.15 13.41 11.04 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.40 18.20 16.50 15.90 17.00 15.40 16.60 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 77.00 65.90 76.50 64.00 61.90 82.20 70.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.04 11.76 12.54 10.12 10.37 12.67 11.49 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  30  สิงหาคม 2562  Unica คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง / ภาคใตข้องบราซิลจะลดลง 

5.7% เหลือ 25 ลา้นตนั (tel quel)  ซ่ึงต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2548/2549  และคาดการณ์วา่จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 578 

เพิ่มข้ึน 1% จาก 573.1 ลา้นตนั ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลในออ้ยคาดวา่จะลดลง 3.2% จากปีก่อน ATR จะอยู่

ท่ี  133.5 กิโลกรัม/ตนัออ้ย  ขณะท่ี F O Licht คาดการณ์วา่จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 585 ลา้นตนั  ผลผลิตน ้าตาล

อยูท่ี่ 25.8 ลา้นตนั  ATR อยูท่ี่ 134 กิโลกรัม/ตนัออ้ย  สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 34.5% 

 
โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 30  สิงหาคม  2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยหีบ เพียง ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม  2562 ดงัน้ี 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,554,400 1,525,527 +1.89 
12,803,125 16,070,603 -20.33 

41.30 49.46 -16.50 
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CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14 14.74 -5.02 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.16 13.55 -2.88 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ 

(ตนั) 
217,616 224,863 

-3.22 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 1,684,891 2,177,567 -22.63 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  29  สิงหาคม 2562 มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562  คณะรัฐมนตรีดา้นเศรษฐกิจ (CCEA) 

ของอินเดีย ไดอ้นุมติันโยบายการส่งออกน ้าตาล เพื่อตอ้งการลา้งสต็อคน ้าตาลส่วนเกินในฤดูการผลิต 

2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) และใหเ้งินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลเป็นเงิน 10,448 รูปี/ตนั  ซ่ึงคาดวา่

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะอยูท่ี่ 62,680 ลา้นรูปี  โดยเงินช่วยเหลือการส่งออกน้ีส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด รวมถึง

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ในการขนส่งระหวา่งประเทศและภายในประเทศส าหรับการส่งออกน ้าตาล 6.0 ลา้นตนั 

ส าหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 เงินอุดหนุนจะถูกโอนเขา้บญัชีของเกษตรกรโดยตรงในนามของโรงงาน

น ้าตาล "เงินช่วยเหลือจะเป็นไปตามบท บญัญติัของขอ้ 9.1 (d) & (e) ของขอ้ตกลงดา้นการเกษตร (AoA) กบั 

WTO   ส าหรับในฤดูการผลิตปี 2562/2563  สตอ็คตน้ปีจะอยูท่ี่ระดบั 14.2 ลา้นตนั  และสตอ็คปลายปีคาดวา่

จะอยูท่ี่ 16.2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ ในเดือนกรกฎาคมจีนน าเขา้น ้าตาล 440,000 

ตนั หรือเพิ่มข้ึน 77.7% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561/2562 

(ตุลาคม-กนัยายน) น าเขา้น ้าตาลจ านวน 2.35 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก  2.094 ลา้นตนั ในปีก่อน การน าเขา้น ้าตาล

อยา่งเป็นทางการน้ีไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีเขา้ประเทศผา่นการคา้ท่ีตอ้งหา้ม  

วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมาอยูใ่นช่วงขาลง โดยไดรั้บแรงกดดนัจากปัจจยั

ดา้นลบหลายประการเช่น ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง และราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัลดลง ปัจจยัใหม่ท่ีส่งผล

ต่ออยา่งหนกัคือฝนท่ีตกลงมามากในอินเดีย จนท าใหค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลอินเดียในปี 2562/2563 จะเพิ่มข้ึน

เป็น 30 ลา้นตนั ความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานน ้าตาลท่ีแขง็แกร่ง ส่งผลใหก้ลุ่มกองทุและกลุ่มนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   
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เทขายน ้าตาลตลาดล่วงหนา้ออก  ราคาจึงปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  27 สิงหาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 181,009  ล็อต หรือประมาณ 9.195 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short)  163,643  ล็อต หรือประมาณ 8.313 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (20 สิงหาคม 

2562)   

 ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ และปัจจยัเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงกดดนัตลาด คาดวา่

ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

2 กนัยายน 2562               
 
 

                                                                           


