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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  กรกฎาคม – 2  สิงหาคม  2562 
                       

           ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้  (29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ) ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ที่ 31 ของปี 2562 ราคาน้้าตาลได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคาน้้าตาลได้

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์  จากการคาดการณ์ว่าราคาเอทานอลที่สูงขึ้นจะกระตุ้นให้โรงงาน

น้้าตาลของบราซิลหันเหความสนใจไปที่การผลิตเอทานอลมากข้ึน Cepea รายงานราคาเอทานอลของบราซิล  

ณ วันที่ 26 กรกฎาคมเพ่ิมขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 1.7157 เรียล/ ลิตร อีก

ปัจจัยหนุนส้าหรับน้้าตาลคือความวิตกกังวลว่าการเกิดน้้าค้างแข็งในบราซิลอาจคุกคามผลผลิตอ้อย ต่อมาราคา

น้้าตาลยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวของสัปดาห์ที่แล้วว่าผลผลิตน้้าตาลในบราซิลลดลง และแผนการสนับสนุน

ราคาใหม่ของอินเดีย  และในช่วงสุดท้ายราคาได้ปรับตัวลดลงและตลาดปิดด้วยราคาท่ีลดลงจากวันก่อนสู่ระดับ

ต่้าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยได้รับผลกระทบจาก รายงานของ Green Pool Commodity ว่าในปี 2561/2562 

ตลาดโลกมีน้้าตาลส่วนเกิน (surplus) 3.8  ล้านตัน ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการใช้น้้าตาลดังกล่าว เนื่องจากผู้น้าเข้า

น้้าตาลส่วนใหญ่ไม่รีบเร่งที่จะเข้ามาซื้อน้้าตาลเพราะคาดว่าราคาน้้าตาลจะลดลงอีก ขณะที่ปริมาณฝนมรสุมใน

เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 298.4 มม. สูงกว่าค่าเฉลี่ย 4.6%  ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงต่้าสุดในรอบ 1 เดือน

ครึ่ง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ   ราคาน้้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 11.89-

12.30 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที ่  12.02 เซนต์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน และราคาน้้าตาลตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2563  เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.92-13.25 เซนต์  และปิดตลาดที่ 13.03 เซนต์ เพ่ิมขึ้น 

0.01 เซนต์  หรือ 0.08%  
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่  
2 สิงหาคม   2562 

ราคาปิดเมื่อวันที่  
26 กรกฎาคม 2562 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 12.30 11.89 12.02 12.02 - 
มีนาคม 2563 13.25 12.92 13.03 13.02 +0.01 
พฤษภาคม  2563 13.36 13.06 13.17 13.15 +0.02 
กรกฎาคม 2563 13.49 13.20 13.28 13.29 -0.01 
ตุลาคม 2563 13.70 13.40 13.48 13.50 -0.02 
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มีนาคม 2564 14.24 13.98 14.00 14.02 -0.02 
พฤษภาคม  2564 14.23 13.96 13.99 14.01 -0.02 
กรกฎาคม  2564 14.23 13.94 13.98 14.00 -0.02 
ตุลาคม  2564 14.38 14.04 14.11 14.13 -0.02 
มีนาคม  2565 14.73 14.38 14.47 14.49 -0.02 
พฤษภาคม  2565 14.49 14.45 14.42 14.44 -0.02 
กรกฎาคม  2565   14.40   

 

ข่าวที่ส้าคัญ 

ยุโรปตะวันตก 

 วันที่  31 กรกฎาคม 2562  มีรายงานว่า สมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ส่งออกน้้าตาลในเดือน

มิถุนายน 2562 จ้านวน 89,000 ตัน ลดลงจากตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่ 114,000 ตัน ในเดือนพฤษภาคม (จากที่

รายงานครั้งแรก 67,000 ตัน)  แต่ต่้ากว่า 288,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) สหภาพยุโรปส่งออกน้้าตาลจ้านวน 1.359 ล้านตัน  ลดลงจาก 2.717 

ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกไปยังอิสราเอล 20%   อียิปต์ 16%  นอร์เวย์ 5% กานา 

สวิตเซอร์แลนด์ และเซเนกัล (ประเทศละ 4%) ราคาส่งออก (FOB) เฉลี่ยเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 325 ยูโร/ตัน 

ลดลงจาก 327 ยูโร/ตัน ในเดอืนเมษายน และเทียบกับ 327 ยูโร/ตัน ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส้าหรับการ

น้าเข้าในเดือนมิถุนายน 2562 มีจ้านวน 175,000 ตัน ลดลงจาก 307,000 ตัน ในเดือนพฤษภาคม แต่เพ่ิมข้ึน

จาก 106,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561/2562  สหภาพยุโรป

น้าเข้าน้้าตาลจ้านวน 1.405 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก 1.004 ล้านตัน  ในปีก่อน ส่วนใหญ่น้าเข้าจากประเทศตาม

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี EPA/EBA (53% ของการน้าเข้า) ตามมาด้วยสมาชิกของอเมริกากลาง ได้แก่ โคลัมเบีย 

และเปรู FTA (14%) และบราซิล (9%)  

 วันที่  30 กรกฎาคม 2562  มีรายงานว่า สต็อคน้้าตาลของสหภาพยุโรป ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 

2562  มีจ้านวน 7.541 ล้านตัน  ลดลงจาก 9.019 ล้านตัน ในเดือนก่อน  และต่้ากว่า 9.185 ล้านตัน  ในช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันที่ต่้ากว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อน สต็อคน้้าตาลจะเพ่ิมขึ้น

เสมอในระหว่างสิ้นเดือนกันยายนและสิ้นเดือนมกราคม 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

 

อเมริกาใต้ 

วันที่ 2 สิงหาคม  2562 กระทรวงการค้าบราซิลรายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 บราซิลส่งออก 

น้้าตาลจ้านวน 1,832 ล้านตัน (มูลค่าน้้าตาลทรายดิบ) เพ่ิมข้ึนจาก 1.551 ล้านตัน  ในเดือนมิถุนายน  และสูง

ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แต่ต่้ากว่า 1.883 ลา้นตัน ในเดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกน้้าตาล

ทรายดิบในเดือนกรกฎาคมมีจ้านวน 1,694,725 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1,396,173 ในเดือนก่อน และเทียบกับ 

1,707,816 ตัน ในเดือนกรกฎาคมปีก่อน ขณะที่การส่งออกน้้าตาลทรายขาวลดลงเหลือ 126,487 ตัน จาก 

142,046 ตัน ในเดือนมิถุนายน และ 161,589 ตันในปีก่อน  รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562/2563 

(เมษายน-มีนาคม) ส่งออกอยู่ที่ 6.401 ล้านตัน ลดลงจาก 6.994 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

 

อัฟริกา 

วันที่  31  กรกฎาคม 2562   Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI). ของ

มอริเชียส รายงานผลผลิตอ้อย และผลผลิตน้้าตาลปีการผลิต 2562/2563 (มิถุนายน-พฤษภาคม) และเทียบกับปี 

2561/2562  เพียง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดังนี้  

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

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ตัน) 479,857 520,062 -7.73 
ผลผลิตน้้าตาล (ตัน) 41,922 47,623 -11.97 
เปอร์เซนต์น้้าตาล (%) 10.40 10.77 -3.44 
อัตราการหีบสกัด (%) 8.74 9.16 -4.59 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/แฮคแต) 81.40 73.40 +10.90 

 

ตะวันออกกลาง 

วันที่ 2 สิงหาคม  2562  กรมศุลกากรของอิหร่าน รายงานว่าในระหว่างต้นปีการผลิตจนถึงปัจจุบัน 

(21 มีนาคม – 12 กรกฎาคม) อิหร่านน้าเข้าน้้าตาลทรายดิบจ้านวน 714,000 ตัน  ขณะที่ในปี 2560 อิหร่าน

น้าเข้า 856,000 ตัน  การบริโภคน้้าตาลประมาณปีละ 2.2 ล้านตัน เมื่อปีที่แล้วซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมอิหร่าน

ผลิตน้้าตาลเพียง 1.4 ล้านตัน ลดลงจาก 2.0 ล้านตันในปีที่แล้ว 
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โอเชียเนีย 

 วันที่ 1 สิงหาคม  2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลีย

รายงาน ปริมาณอ้อยหีบ เพียง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

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

อ้อยเข้าหีบ 

   -ประจ้าสัปดาห์ (ตัน) 

   -รวมทั้งสิ้น (ตัน) 

   -รวมทั้งสิ้น (%) 

1,473,125 1,608,419 -8.41 
6,862,935 9,823,204 -30.14 

21.70% 30.23% -28.22 
CCS 

   -ประจ้าสัปดาห์ (%) 

   -  เฉลี่ยประจ้าปี (%) 
13.17 
12.74 

13.74 
13.02 

-4.15 
-2.15 

ผลผลิตน้้าตาลประจ้าสัปดาห์ (ตัน) 194,011 220,997 -12.21 
ผลผลิตน้้าตาลรวมทั้งสิ้น (ตัน) 874,338 1,278,981 -31.64 

   

เอเชีย 
 วันที่ 1 สิงหาคม  2562 บริษัท อ้อยและน้้าตาลไทย จ้ากัด เปิดประมูลขายน้้าตาลทรายดิบ ฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563  ผลการประมูลเป็นดังนี้ 

 งวดส่งมอบ ผู้ซื อ 
Hi-Pol.  

MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 Glencore  Agriculture B.V. 48,000.00 48 

              รวม/เฉลี่ย 48,000.00 48 
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วิจารณ์และความเห็น 

         ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดย

ในช่วงแรกราคาน้้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากการคาดการณ์ว่าราคาเอทานอล   

ที่สูงขึ้นจะกระตุ้นให้โรงงานน้้าตาลของบราซิลหันเหความสนใจไปท่ีการผลิตเอทานอลมากขึ้น   โดย Cepea 

รายงานราคาเอทานอลของบราซิล ณ วันที่ 26 กรกฎาคมเพ่ิมขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันสู่ระดับสูงสุดในรอบ 

3 เดือนที่ 1.7157 เรียล/ ลิตร อีกปัจจัยหนุนส้าหรับน้้าตาลคือความวิตกกังวลว่าการเกิดน้้าค้างแข็งในบราซิล

อาจคุกคามผลผลิตอ้อย และในช่วงสุดท้ายราคาได้ปรับตัวลดลงและตลาดปิดด้วยราคาท่ีลดลงจากวันก่อนสู่

ระดับต่้าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยได้รับผลกระทบจาก รายงานของ Green Pool Commodity ว่าในปี 

2561/2562 ตลาดโลกมีน้้าตาลส่วนเกิน (surplus) 3.8  ล้านตัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการใช้น้้าตาลดังกล่าว 

เนื่องจากผู้น้าเข้าน้้าตาลส่วนใหญ่ไม่รีบเร่งที่จะเข้ามาซื้อน้้าตาลเพราะคาดว่าราคาน้้าตาลจะลดลงอีก ขณะที่

ปริมาณฝนมรสุมในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 298.4 มม. สูงกว่าค่าเฉลี่ย 4.6%  ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง

ต่้าสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ   ส้าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ 

ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2562 ปรากฎว่าได้ถือตั๋วขายน้้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ้านวน 134,068  ล็อต 

หรือประมาณ 6.811 ล้านตัน เทียบกับท่ีถือตั๋วขายน้้าตาลสุทธิ (Net Short)  160,497 ล็อต หรือประมาณ 

8.153 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (23 กรกฎาคม 2562)  ส้าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน้้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและอาจปรับตัวขึ้นหากกลุ่ม

กองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                               

5  สิงหาคม  2562 
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