
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6  กรกฎาคม  2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (2 – 6 กรกฎาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 26 ของ

ปี 2561 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม  2561 ตลาดปิดท าการ เน่ืองจากเป็นวนัชาติของ

สหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

จากค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  การคาดการณ์เก่ียวกบัการผลิตอยา่งแข็งแกร่ง

แบบต่อเน่ืองในอินเดีย พร้อมกบัการลดลงของราคาเอทานอลในบราซิล ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวา่ ราคาน ้าตาลปรับ

ลดลงต ่ากว่าแนวรับท่ีส าคญัทางจิตวิทยา 12 เซนต์ ในวนัจนัทร์กระตุน้ให้เกิดการขายทางเทคนิค ซ่ึงด าเนิน

ต่อเน่ืองถึงรอบการซ้ือขายถัดมา  และนายธนาคารรายหน่ึงระบุว่า แรงกดดันทวีความรุนแรงข้ึนจากการ

คาดการณ์ปัจจยัพื้นฐานท่ีอ่อนแอลง โดยคาดการณ์ถึงการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนจากอินเดีย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหมายเลข 2 

ของโลก และชดเชยการผลิตท่ีลดลงจากบราซิล ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอนัดบัหน่ึง  ราคาเอทานอลลดลงในบราซิลเพิ่ม

แรงกดดนั เน่ืองจากออ้ยสามารถใช้ในการผลิตน ้ าตาลและเอทานอล และนายธนาคารรายดงักล่าวยงัเสริมว่า 

“ราคา เอทานอลบราซิลท่ีลดลงและเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลงท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลน่าดึงดูดใจมากข้ึน

ส าหรับโรงงานต่างๆ”  ขณะท่ีคณะกรรมาธิการยโุรปลดคาดการณ์ส าหรับการผลิตน ้าตาลในสหภาพยโุรปในปี 

2561/2562 สู่ 20.1 ลา้นตนั จากการคาดการณ์ก่อนหน้าน้ีท่ี 20.4 ลา้นตนั  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค 

ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 11.24-12.24 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.51 

เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.74 เซนต์ หรือ 6.04% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.95-12.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.19  เซนต ์ลดลง 0.76 เซนต ์หรือ 5.87% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

6 กรกฎาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 มิถุนายน 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 12.24 11.24 11.51 12.25 -0.74 
มีนาคม 2562 12.94 11.95 12.19 12.95 -0.76 
พฤษภาคม 2562 13.03 12.04 12.27 13.04 -0.77 
กรกฎาคม 2562 13.13 12.16 12.36 13.14 -0.78 
ตุลาคม 2562 13.20 12.38 12.56 13.31 -0.75 
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มีนาคม 2563 13.70 13.00 13.17 13.82 -0.65 
พฤษภาคม  2563 13.56 13.08 13.25 13.85 -0.60 
กรกฎาคม 2563 13.61 13.17 

.17 

13.33 13.89 -0.56 

596 ตุลาคม 2563 13.81 13.38 13.54 14.09 -0.55 
มีนาคม 2564 14.16 13.73 13.90 14.45 -0.55 
พฤษภาคม  2564 14.10 13.80 13.94 14.49 -0.55 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 ตลาดน ้าตาลนิวยอร์คหมายเลข 11 ส้ินสุด

ระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 

6,519 ล็อต หรือ 331,165 ตนั โดยผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั Alvean แต่เพียงผูเ้ดียว  ส าหรับผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั  

Wilmar จ านวน 4,947 ล็อต   บริษทั Bunge จ านวน 1,492 ล็อต  และบริษทั E D & F Man จ านวน 80 ล็อต  

โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล  คอสตาริกา  และเมก็ซิโก 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ

ทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2561  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 

ปี 2556-2560 
น ้าหนกัหวับ้ีท 

(กรัม) 
81.0 92.0 125.0 117.0 139.0 123.0 119.2 

ผลผลิตบ้ีท       

(ตนั/แฮคแต) 
7.78 8.83 12.13 10.76 12.93 10.95 11.12 

จ านวนหวับ้ีท 

(ตน้/แฮคแต) 
96,000 96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 93,400 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการร่วมยโุรป (The European Commission) ปรับลดประมาณ

การผลผลิตน ้าตาลในสหภาพยโุรป (EU)  ในปี 2561/2562  เหลือ 20.1 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์ไวค้ร้ังก่อน 

20.4 ลา้นตนั  เน่ืองจากการเพาะปลูกล่าชา้และจากสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนและเยน็ในเดือนมีนาคม และ

ผลผลิตบ้ีทในปี 2561/2562 คาดวา่จะลดลง 5% ซ่ึงไม่ตรงกบัท่ีคาดการณ์ไวว้า่จะลดลงเหลือ 129.2 ลา้นตนั 

จาก 134.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  ซ่ึงลดลงเพียง 3.9%  และเทียบกบัท่ีประมาณการณ์ไวว้า่จะลดลงเหลือ  126.7 

ลา้นตนั จาก 127.1 ลา้นตนั ในรายงานเม่ือฤดูใบไมผ้ลิ  อน่ึงคณะกรรมการร่วมยโุรปรายงานวา่ในปี 

2560/2561 ผลิตน ้าตาลได ้ 21.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากประมาณการณ์คราวก่อนท่ี 21.0 ลา้นตนั  ส่วน

การส่งออกน ้าตาลในปี 2561/2562 คาดวา่จะอยูท่ี่ 3.2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 3 กรกฎาคม  2561   มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศ  

ต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA / EBA  ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน จ านวน 1,317 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 

2,904 ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน ้าตาลท่ีอนุญาตใหน้ าเขา้ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มี

จ านวน 421,265 ตนั  ลดลงจาก 1,031,869 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้มากสุดจาก 

มอริเชียส (130,978 ตนั)     เบลีซ (118,557 ตนั)   ฟิจิ (68,510 ตนั)   และกายอานา (46,035 ตนั) 

 วนัท่ี 3 กรกฎาคม  2561   มีรายงานสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนพฤษภาคม 

2561 จ านวน 222,000 ตนั  ลดลง 307,600 ตนั ในเดือนเมษายน  และเป็นการส่งออกรายเดือนต ่าสุดในปี 

2560/2561 แต่เพิ่มข้ึนจาก 153,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรก

ของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ านวน 2.401 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 782,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์14% อิสราเอล 11% ซีเรีย 9% ศรีลงักา 7%  ตุรกี 5%  มอริเตเนีย 4% และ

เลบานอน 4%  และอีกจ านวน 182,000 ตนั ถูกส่งออกในช่วง 25 วนัแรกของเดือนมิถุนายน  ในขณะท่ีราคา

ส่งออกเฉล่ียในเดือนเมษายน อยูท่ี่ 324 ยโูร/ตนั  ลดลงจาก 331 ยโูร/ตนั ในเดือนมีนาคม และในเดือน

พฤษภาคมสหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 109,000 ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 107,600 ตนั ในเดือน

เมษายน และเทียบกบั 223,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560/2561 

สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 892,000 ตนั  ลดลงจาก 1.612 ลา้นตนั ในปีก่อน   โดย 
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น าเขา้จากกลุ่ม EPA/EBA 43%  และสมาชิกของขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกากลาง โคลมัเบียและเปรู 20%  

อฟัริกาใต ้  18%   และบราซิล 7%  และอีกจ านวน 96,000 ตนั น าเขา้ในช่วง 25 วนัแรกของเดือนมิถุนายน  

และ ณ ส้ินเดือนเมษายน 2561 สหภาพยโุรปมีสต็อคน ้าตาลจ านวน 10.772 ลา้นตนั  ลดลงจาก 12.355 ลา้น

ตนั ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 6.409 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 782,727 778,190 +0.58 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,278,367 53,285,982 -0.01 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,006,710 5,954,898 +0.87 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.27 11.18 +0.88 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.67 7.65 +0.29 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.07 68.47 -0.59 

  

 มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดป้ระกาศโควตาน าเขา้

น ้าตาล (TRQ)  ในปี 2561/2562  (ตุลาคม-กนัยายน)  โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,117,195 เมตริกตนั  

ซ่ึงเป็นจ านวนน าเขา้ขั้นต ่าสุดตามพนัธะ WTO และเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน 192,000 เมตริกตนั  โดย 

170,000 เมตริกตนั  เป็นน ้าตาลชนิดพิเศษตามท่ี USTR ระบุ  และ 22,000 เมตริกตนั  เป็นการน าเขา้ขั้นต ่าสุด

ตามพนัธะ WTO ซ่ึงจ านวนดงักล่าว 1,656 เมตริกตนั เป็นน ้าตาลชนิดพิเศษ 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลใน 

เดือนมิถุนายน 2561  จ  านวน 1.946 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2.120 ลา้นตนั ในเดือน 
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ก่อน และต ่ากวา่ 3.128 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในเดือนพฤษภาคมส่งออกน ้าตาลทราย

ดิบจ านวน 1.706 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.814 ลา้นตนั  เทียบกบั 2.636 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

และส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน 221,509 ตนั  ลดลงจาก 281,795 ตนั ในเดือนก่อน และเทียบกบั 

452,782 ตนั ในเดือนมิถุนายนปีก่อน ส่งผลใหย้อดส่งออกน ้าตาลทั้งหมดในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2561/2562 (เมษายน- มีนาคม) อยูท่ี่ 5.110 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 7.272 ลา้นตนั 

ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

   

เอเชีย 

 วนัท่ี 5  กรกฎาคม  2561 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,608,970 27,190,153 -13.17 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,064,503 2,437,479 -15.30 
โมลาส (ตนั) 1,094,999 1,215,989 -9.95 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.74 8.96 -2.45 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.64 4.47 +3.71 

 

 รายงานพื้นท่ีเพาะปลูกของอินเดีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 5.001 ลา้นแฮคแต  เพิ่มข้ึน 

1.1% จาก 4.948 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

ๆ  

โดยในสัปดาห์น้ีตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม ตลาดปิดท าการ เน่ืองจากเป็นวนัชาติ

ของสหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร  

 



www.sugarzone.in.th 

 

-6- 

 

ต่าง ๆ  หลังจากราคาไม่สามารถยืนอยู่เหนือแนวรับท่ีส าคัญทางจิตวิทยา 12.00 เซนต์ ได้ และจากการท่ี

ค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และการคาดการณ์เก่ียวกบัการผลิตอยา่งแข็งแกร่ง

แบบต่อเน่ืองในอินเดีย พร้อมกับการลดลงของราคาเอทานอลในบราซิล   ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

9 กรกฎาคม  2561 
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  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ     ณ วันที่ 26 มิถุนายน  2561 ปรากฏว่าได้ถือตั๋วขาย
น  าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 4,340 ล็อต  หรือประมาณ 220,472 ตัน ลดลงจาก 32,240 ล็อต  
หรือประมาณ 1.638 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั น (19 มิถุนายน 2561) 


