
 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 – 10  สิงหาคม 2561  
                       

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (6 - 10 สิงหาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 32 ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาได้

ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน โดยไดรั้บแรงหนุนเพิ่มเติมจากสภาพอากาศแหง้แลง้ในสหภาพยโุรป (EU) และพื้นท่ีภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล แมว้า่บราซิลผูเ้พาะปลูกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกจะไดรั้บการบรรเทาบางส่วนจากเหตุฝนตก

ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผา่นมา  แต่หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลงตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่างๆ และสภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ท่ีมีเป็นจ านวนมาก ตามผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย

และไทย ในปี 2560/2561 และปี 2561/2562 นอกจากนั้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ต่างๆท่ีปรับตวัลดลง และเงินเรียล

ของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีไดอ่้อนค่าลง ยิง่ส่งผลลบต่อราคาน ้าตาล  ราคาน ้าตาลทรายดิบตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.43-11.13 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.54 เซนต ์ลดลง

จากสัปดาห์ก่อน 0.31 เซนต ์ หรือ 2.86% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

11.40-11.90 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.50  เซนต ์ลดลง 0.16 เซนต ์หรือ 1.37% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

10 สิงหาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
3 สิงหาคม  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.13 10.43 10.54 10.85 -0.31 
มีนาคม 2562 11.90 11.40 11.50 11.66 -0.16 
พฤษภาคม 2562 12.08 11.63 11.75 11.83 -0.08 
กรกฎาคม 2562 12.28 11.84 11.95 12.07 -0.12 
ตุลาคม 2562 12.56 12.13 12.23 12.38 -0.15 
มีนาคม 2563 13.17 12.74 12.84 13.00 -0.16 
พฤษภาคม  2563 13.22 12.86 12.95 13.11 -0.16 
กรกฎาคม 2563 13.33 12.96 13.05 13.21 -0.16 
ตุลาคม 2563 13.53 13.19 13.27 13.42 -0.15 
มีนาคม 2564 13.85 13.61 13.70 13.83 -0.13 
พฤษภาคม  2564 - - 13.77 13.93 -0.16 
กรกฎาคม  2561 13.84 13.84 13.89 13.95 -0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561  Ukrtsukor รายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 
36,700 ตนั ลดลง 46% จาก 67,600 ตนั ในเดือนมิถุนายน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 13,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิสถาน 89%  มอลโดวา 4% อาเซอร์ไบจาน 3%  และทาจิกิสถาน  2% ส าหรับ
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกแลว้จ านวน 538,000 ตนั ลดลง 26% 
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเน่ืองจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกตกต ่า ในปี 2561 ยเูครนไดล้ดพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทลง 13% เหลือ 280,000 แฮคแต 
 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561  ส านกังานสถิติของเยอรมนั รายงานพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของเยอรมนั ในปี 
2561 จะมีจ านวน 413,300 แฮคแต เพิ่มข้ึน 1.6% จาก 406,700 แฮคแต ในปีก่อน แต่ลดลงจาก 421,600    แฮคแต 
ในประมาณการเดือนพฤษภาคม 2561 

 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561  ISCAL Sugar ของเบลเยีย่ม  รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 1 ของปี 2561  

เม่ือวนัท่ี  6 สิงหาคม 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ค่าเฉล่ีย 5 ปี 

น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 45.19 58.82 51.32 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.53 16.39 15.06 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 7.91 9.61 7.77 

 

 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561   มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) อนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆตาม

ขอ้ตกลง EPA / EBA  ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2561 จ านวน 464 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 37,276 

ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน ้าตาลท่ีอนุญาตใหน้ าเขา้ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 475,242 

ตนั ลดลงจาก 1,162,602 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้มากสุดจาก มอริเชียส (145,227 ตนั)  เบ

ลีซ (121,911 ตนั)  และ ฟิจิ (68,510 ตนั)   
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 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561   มีรายงานสหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนมิถุนายน 2561 

จ านวน 261,000 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 251,0000 ตนั ในเดือนพฤษภาคม 2561  และเพิ่มข้ึนจาก 141,000 ตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  มี

จ านวน 2.690 ลา้นตนั  โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 14%  อิสราเอล 11%  ซีเรีย 8%   ศรีลงักา 7%  ตุรกี 5%  

มอริเตเนีย 4% และเลบานอน 4%  และอ่ืน ๆ อีกจ านวน 143,000 ตนั ถูกส่งออกในช่วง 24 วนัแรกของเดือน

กรกฎาคม  ในขณะท่ีราคาส่งออกเฉล่ียในเดือนพฤษภาคมอยูท่ี่ 327 ยโูร/ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 324 ยโูร/ตนั ในเดือน

เมษายน และในเดือนมิถุนายน สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 104,000 ตนั ลดลงจาก 114,000 ตนั ในเดือน

พฤษภาคม รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้ 1.00 ลา้นตนั  โดยน าเขา้จากกลุ่ม 

EPA/EBA 42%  และสมาชิกตามขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกากลาง โคลมัเบียและเปรู 24%  อฟัริกาใต ้   16%   

และบราซิล 7%  และอ่ืน ๆ อีกจ านวน 101,000 ตนั น าเขา้ในช่วง 24 วนัแรกของเดือนกรกฎาคม  ส าหรับการ

น าเขา้น ้าตาลทรายดิจากประเทศในแถบ ACP ในเดือนพฤษภาคมมีจ านวน 25,699 ตนั  ท่ีราคาเฉล่ีย 484 ยโูร/ตนั  

เทียบกบั 111,248 ตนั ราคาเฉล่ีย 515 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 

14,860 ตนั  ลดลงจาก 33,240 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ท่ีราคาเฉล่ีย 408 ยโูร/ตนั  ลดลงจาก 519 ยโูร/

ตนั ในปีก่อน  และ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 สหภาพยโุรปมีสต็อคน ้าตาลจ านวน 9.201 ลา้นตนั  ลดลงจาก 

10.772 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 5.316 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 สิงหาคม 2561  ดงัน้ี 

รายการ 
ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 
ปี 

2560/61 
เปลีย่นแปลง 

(%) 
ปี 

2561/62 
ปี 

2560/61 
เปลีย่นแปลง 

(%) 
ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 47.347 50.907 -6.99 314.801 298.338 +5.52 
ผลผลิตน ้าตาล  (ลา้นตนั) 2.615 3.425 -23.65 14.753 17.627 -16.31 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.604 2.089 +24.66 16.054 11.610 +38.28 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 150.64 140.21 +7.44 134.67 127.97 +5.24 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 38.47 50.35 -23.59  36.52 

1313213 
48.45 -24.62 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

61.53 49.65 +23.93 63.48 51.55 +23.14 
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 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  INTL FC Stone ของบราซิลรายงานวา่ ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคเหนือ- 
ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลในปี 2561/2562 เพิ่มข้ึน 2.8% เป็น 46.5 ลา้นตนั และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของ
ทางภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือจะลดลงเหลือ 2.49 ลา้นตนั (tel quel) จาก 2.56 ลา้นตนั ในปีก่อนผลผลิตเอ
ทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 1.98 พนัลา้นลิตร จาก 1.79 พนัลา้นลิตร และโรงงานทางภาคเหนือ- ตะวนัออกเฉียงเหนือ
คาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรออ้ยจ านวน 43% ส าหรับผลิตน ้ าตาลลดลงจาก 46% ในปีก่อน  
 

แอฟริกา 

 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561  กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมของอียปิตร์ายงานวา่ ในปีท่ีผา่นมาอียปิตไ์ด้
ยกเลิกการเก็บภาษีส่งออกน ้าตาล  ซ่ึงรัฐบาลไดก้ าหนดอตัราภาษีท่ี 3,000 ปอนด์อียปิต/์ตนั (168 เหรียญสหรัฐฯ) 
โดยเป็นความพยายามอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหร้าคาน ้าตาลภายในประเทศเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี การตดัสินใจยกเลิกการเก็บ
ภาษีดงักล่าว เน่ืองจากมีน ้าตาลส่วนเกินในตลาดท่ีสามารถส่งออกได ้  ในขณะท่ีมีการกล่าววา่การส่งออกน ้าตาล
ไม่เป็นท่ีน่าสนใจเพราะราคาในตลาดโลกอยูใ่นระดบัต ่า นาย Hassan Kamel ผูอ้  านวยการของ  Nubaria Sugar 
ไดข้ายน ้าตาลในสตอ็คจ านวน 160,000 ตนั ซ่ึงรวมถึงผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตน้ี 128,000 ตนั และท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงฯ รายงานในเดือนพฤษภาคมวา่ในปีน้ีคาดวา่อียปิตจ์ะไม่น าเขา้น ้าตาลเพิ่มอีก เน่ืองจาก
มีน ้าตาลส ารองเพียงพอต่อความตอ้งการไดน้านกวา่ 8 เดือน และคาดการณ์วา่ในปีน้ีอียปิตจ์ะผลิตน ้าตาลได้
ประมาณ 2.3 ลา้นตนั  
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-
กนัยายน) ถึงส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 ผลผลิตน ้าตาลและการขนส่งน ้าตาลของจีนเป็นดงัน้ี 
                     หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ 
ผลผลิตน ้าตาล การขนส่งน ้าตาล 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
น ้าตาลจากออ้ย 9,160.7 8,241.1 6,568.3 5,744.1 
น ้าตาลจากบ้ีท 1,149.7 1,047.1 1,041.4 907.8 
         รวม 10,310.4 9,288.2 7,609.7 6,651.9 

 

 วนัท่ี  8 สิงหาคม 2561 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,845,516 27,980,152 -14.78 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,082,084 2,497,791 -16.64 
โมลาส (ตนั) 1,119,068 1,271,897 -12.02 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.73 8.93 -2.19 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.69 4.55 +3.24 

 
 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  จากแหล่งข่าวอุตสาหกรรมของอินเดีย รายงานการส่งออกน ้าตาลภายใต้
โครงการ Merchandise Export จาก India Scheme (MEIS) ภายในส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 มีจ านวน 350,000 
ตนั หรือนอ้ยกวา่ 20% ของโควตา 2.0 ลา้นตนั ท่ีรัฐบาลก าหนดไวส้ าหรับการจ าหน่ายภายในวนัท่ี 30 กนัยายนน้ี  
 
วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและยงัคงปรับตวัลดลงเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจาก

สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในยโุรปและบราซิล แต่สภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ท่ีมีเป็นจ านวน

มาก ตามผลผลิตน ้าตาลของอินเดียและไทย ในปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ยงัเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อตลาด 

นอกจากนั้นราคาสินคา้โภคภณัฑต่์างๆท่ีปรับตวัลดลง และเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ี

ไดอ่้อนค่าลง ยิง่ส่งผลลบต่อราคาน ้าตาล  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 7 

สิงหาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 132,331 ล็อต  หรือประมาณ 6.722 

ลา้นตนั ลดลงจาก 134,179 ล็อต  หรือประมาณ 6.816 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (31 กรกฎาคม 2561) 

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

 
 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                                      

14 สิงหาคม 2561 
 


