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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 – 9 พฤศจิกายน  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 5 - 9  พฤศจิกายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์     ท่ี  

45 ของปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดยราคาได้

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 4 สัปดาห์  ตามแรงกดดนัจากการท่ีเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลง อยา่งไรก็ตามตลาด

น ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากการลดคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562 โดยเฉพาะในบราซิลและสหภาพ

ยุโรป  และโบรกเกอร์โภคภัณฑ์ Marex Spectron เปล่ียนการคาดการณ์น ้ าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี  

2561/2562  วา่จะมีจ านวน 1.05 ลา้นตนั โดยระบุวา่ราคาต ่า, สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยและความสนใจเร่ืองเอ

ทานอลอาจน าไปสู่ภาวะขาดแคลนอีกคร้ังในปี 2562/2563 ขณะท่ีนกัวิเคราะห์จาก  Green Pool   ระบุว่า การ

ผลิตดูเหมือนจะไม่ลดลงอยา่งชดัเจนในอินเดีย เม่ือพิจารณาจากกรณีท่ีเกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูก  และ  

ดีลเลอร์กล่าวว่า ความเป็นไปไดข้องการผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึนของบราซิลในฤดูกาลต่อไปอาจกระตุน้อุปทาน

โลก ขณะท่ีอินเดียประกาศส่งออกน ้ าตาล   ซ่ึงกระทรวงการคา้อินเดียระบุวา่ อินเดียวางแผนจะส่งออกน ้ าตาล

ทรายดิบ 2 ลา้นตนั สู่จีนนบัตั้งแต่ปีหน้า ภายใตค้วามพยายามในการลดสต็อก และสหรัฐฯ ลดการคาดการณ์

สต็อกน ้ าตาลส าหรับปี 2561/2562 จากการลดคาดการณ์การผลิต   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือน

มีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.65-13.44 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.73 เซนต์ ลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน 0.71 เซนต ์หรือ 5.28% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

12.81-13.60เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.87  เซนต ์ลดลง 0.70 เซนต ์หรือ 5.16% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

9 พฤศจิกายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

2 พฤศจิกายน  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.44 12.65 12.73 13.44 -0.71 
พฤษภาคม 2562 13.60 12.81 12.87 13.57 -0.70 
กรกฎาคม 2562 13.67 12.96 13.02 13.64 -0.62 
ตุลาคม 2562 13.84 13.17 13.24 13.82 -0.58 
มีนาคม 2563 14.23 13.69 13.75 14.31 -0.56 
พฤษภาคม  2563 14.18 13.69 13.73 14.27 -0.54 
กรกฎาคม 2563 14.05 13.66 13.69 14.20 -0.51 
ตุลาคม 2563 14.10 13.74 13.76 14.23 -0.47 
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มีนาคม 2564 14.20 14.06 14.07 14.52 -0.45 
พฤษภาคม  2564 14.01 13.90 13.90 14.35 -0.45 
กรกฎาคม  2564 14.78 13.78 13.77 14.22 -0.45 
ตุลาคม  2564 - - 13.86 14.31 -0.45 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2561/2562 (ตุลาคม –  

กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
สตอ็คตน้ปี 75,076.3 68,173.3 71,266.3 80,589.6 79,048.7 
ผลผลิต 185,935.2 193,106.7 179,513.3 174,061.9 180,729.2 
การน าเขา้ 68,939.1 69,425.9 70,107.5 71,630.1 64,569.5 
การบริโภค 186,383.0 183,319.7 180,561.6 180,007.9 178,663.6 
การส่งออก 69,193.7 72,309.8 72,152.1 75,007.4 65,094.1 
สตอ็คปลายปี 74,373.9 75,076.3 68,173.3 71,266.3 80,589.6 
+/- ผลผลิต  -7,171.5 13,593.4 5,451.4 -6,667.3 -783.9 
+/- %  -3.71 7.57 3.13 -3.69 -0.43 
+/- การบริโภค 3,063.3 2,758.1 553.7 1,344.3 2,583.1 
+/-% 1.67 1.53 0.31 0.75 1.47 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 39.90 40.95 37.76 39.59 45.11 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-702.4 6,903.0 -3,093.0 -9,323.3 1,540.9 
 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง 

ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 3.84  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  โดยมี

ปริมาณบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตมีจ านวน 30.3 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 12.67%   จนถึงขณะน้ีมี 
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โรงงานน ้าตาล 10 โรงงานไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ ในขณะท่ีการเก็บเก่ียวโดยรวมคาดวา่จะส้ินสุดในช่วง

คร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ อตัราค่าเฉล่ียจะลดลง 10-15 วนั เป็น 115-120 วนั  และผลผลิตน ้าตาลในปี 

2561/2562 คาดวา่จะอยูท่ี่ 5.8 ลา้นตนั  เทียบกบั 6.6 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้1,047,300 แฮคแต หรือ 94.4% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  

(1,108,900 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 991,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

38.7 ลา้นตนั ลดลงจาก 42.2 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 13.1%  อยูท่ี่ 36.94 ตนั/แฮคแต 

จาก 42.51 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี  7  พฤศจิกายน  2561   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) คาดวา่ในปี 

2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้2.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากไดค้าดการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ี  1.9-2.0 ลา้นตนั  ซ่ึง

หากเป็นดงัท่ีคาดการณ์ไวจ้ะยงัคงลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 และเพียง  ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน  

2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้ 1,055,400 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 8.03 ลา้นตนั โดยมี

โรงงาน 40 โรงงานท่ีด าเนินการนอ้ยกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน  โดยทาง Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีก่อน 

แต่มีรายงานวา่ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้ 1.16 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 8.28 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.1% ลดลงจาก 14.0%  ในปีก่อน   

กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2561  เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจาก

พื้นท่ีเพาะปลูกได ้96,100 แฮคแต หรือ 97.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 98,800 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 89,700     แฮค

แต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้4,586,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4,423,100 ตนั ในปี

ก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.71 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 49.29 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ขณะท่ีอตัราการหีบ

สกดัอยูท่ี่ 16.94% จาก 16.21% ในปีก่อน 

 
ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  7  พฤศจิกายน  2561   กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดวา่ปริมาณการผลิตน ้าตาลในปี 

2561/2562 จะมีจ านวน 5.453 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลง 10.5% จาก 6.096 ลา้นตนั ในปี 

2560/25691  ซ่ึงเป็นการคาดการณ์คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 และคาดวา่จะมีปริมาณบ้ีทจ านวน 

40,442,542 ตนั (ผลผลิตน ้าตาล 16%) ลดลง 12.7% จาก 46,300,141 ตนั ในปีก่อน   ซ่ึงเป็นตวัเลขเดียวกบั

เม่ือตน้เดือนตุลาคม และอตัราผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่  83.47 ตนั/แฮคแต  (ผลผลิตน ้าตาล 16%) ลดลง 12.4% จาก 

95.25 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาล

ของสหรัฐฯ ในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561  และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ ปี2561/2562  (ประมาณการ) 
 

(ประมาณการ) 
 

ปี 2560/2561 

(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
 พฤศจิกายน 

กรกฎาคม 

ตุลาคม 

 
สตอ็คตน้ปี 1,993 2,014 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 9,015 9,262 9,293 8,969 
    จากบ้ีท 4,974 5,236 5,279 5,103 
    จากออ้ย 4,041 4,026 4,014 3,866 
          ฟลอริดา  2,050 2,050 1,983 2,055 
          ฮาวาย 0 0 0 43 
          หลุยส์เซียนา 1,841 1,826 1,862 1,628 
          เทก็ซสั 150 150 169 140 
ปริมาณการน าเขา้ 2,801 2,801 3,277 3,244 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,564 1,564 1,663 1,611 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 326 419 
     อ่ืน ๆ  887 887 1,287 1,213 
     เมก็ซิโก 842 842 1,223 1,201 
อุปทานรวม 13,809 14,077 14,445 14,267 
     การส่งออก 85 85 170 95 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,320 12,405 12,185 12,258 
        -อาหาร 12,175 12,250 12,048 12,102 
       - อ่ืน ๆ 145 155 137 156 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 97 38 
อุปสงคร์วม 12,405 12,490 12,453 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,404 1,587 1,993 1,876 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

11.3 12.7 16.0 

 

 

15.1 
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เอเชีย 
 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  บริษทั SGS SA  ไดป้ระมาณการผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2561/2562  

ลดลงเหลือ 28.9 ลา้นตนั เทียบกบัประมาณการของสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) ในเดือนก่อน ท่ีคาด

วา่จะมีจ านวน 31.5 ลา้นตนั และสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลสหกรณ์แห่งชาติของอินเดีย ท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 32.4   

ลา้นตนั 

 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561   กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของอินเดียรายงานวา่  สมาคมโรงงาน

น ้าตาลอินเดีย (ISMA)  ไดล้งนามกบับริษทั COFCO  ของจีนในสัญญาส่งออกน ้าตาลทรายดิบไปยงัประเทศ

จีนในช่วงตน้ปี 2562  จ  านวน 15,000 ตนั  นอกจากนั้นกระทรวงการคา้ยงักล่าววา่อินเดียมีแผนท่ีจะส่งออก

น ้าตาลทรายดิบไปจีนในปีหนา้จ านวน 2 ลา้นตนั   ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการลดสตอ็คน ้าตาล

ท่ีมีเป็นจ านวนมาก  และลดการขาดดุลทางการคา้กบัประเทศจีน 

 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 นาย Bambang ผูอ้  านวยการฝ่ายเกษตรของกระทรวงเกษตร  อินโดนีเซีย

ตั้งเป้าหมายวา่ในปี 2562 อินโดนีเซียจะผลิตน ้าตาลทรายขาวจ านวน 2.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.26 ลา้นตนั 

ท่ีผลิตไดใ้นปี 2561 เน่ืองจากการดูแลรักษาตอออ้ย 14,450 แฮคแต  

 วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์

ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 21 ตุลาคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,741,570 1,268,682 +37.27 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 147,027 100,995 +45.58 
โมลาส (ตนั) 66,749 43,934 +51.93 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.44 7.96 +6.05 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.83 3.46 +10.68 

  

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ซ่ึง

เป็น 

ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 สัปดาห์  โดยไดรั้บแรงกดดนัจากการท่ีเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลง อยา่งไรก็ตามตลาด

น ้าตาลยงัไดรั้บแรงหนุนจากการลดคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 โดยเฉพาะในบราซิลและสหภาพ

ยโุรป  รวมทั้งการคาดการณ์น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี  2561/2562 เน่ืองจากราคาน ้าตาลตกต ่า  สภาพ 
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อากาศไม่เอ้ืออ านวยและความสนใจเร่ืองเอทานอล  และดีลเลอร์กล่าววา่ ความเป็นไปไดข้องการผลิตเพิ่มข้ึน

ของบราซิลในฤดูกาลต่อไปอาจกระตุน้อุปทานโลก ขณะท่ีอินเดียประกาศส่งออกน ้ าตาล   ซ่ึงกระทรวงการคา้

อินเดียระบุวา่ อินเดียวางแผนจะส่งออกน ้ าตาลทรายดิบ 2 ลา้นตนั สู่จีนนบัตั้งแต่ปีหน้า ภายใตค้วามพยายาม

ในการลดสตอ็ก    ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏ

วา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 24,388 ล็อต  หรือประมาณ 1.239 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีถือ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  27,752 ล็อต  หรือประมาณ 1.410 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ( 30 ตุลาคม  

2561)    ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคา

น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ี

ผา่นมา  

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

 ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

12 พฤศจิกายน 2561 

  

 
 


