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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  กรกฎาคม  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (16 - 20  กรกฎาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 29 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในวนัแรกของ

สัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้

ในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีส าคญัของบราซิล  หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลงตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และจากค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ   ประกอบกบัแรง

กดดนัของอุปทานลน้ตลาดโลก  และการเพิ่มข้ึนของผลผลิตน ้ าตาลจากอินเดียในฤดูกาลน้ี และฤดูการผลิต

หน้า ซ่ึงจะท าให้อินเดียส่งออกน ้ าตาลเพิ่มข้ึน  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการปรับข้ึน

รายสัปดาห์ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม  โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเรียลบราซิ

ลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 10.86-11.39 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.12 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.16 เซนต์ หรือ 1.46% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 11.59-12.07 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.84  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.16 เซนต ์หรือ 1.37% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

20 กรกฎาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

13 กรกฎาคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.39 10.86 11.12 10.96 +0.16 
มีนาคม 2562 12.07 11.59 11.84 11.68 +0.16 
พฤษภาคม 2562 12.19 11.71 11.96 11.80 +0.16 
กรกฎาคม 2562 12.30 11.81 12.09 11.91 +0.18 
ตุลาคม 2562 12.52 12.03 12.33 12.13 +0.20 
มีนาคม 2563 13.10 12.64 12.93 12.75 +0.18 
พฤษภาคม  2563 13.18 12.74 13.04 12.85 +0.19 
กรกฎาคม 2563 13.14 12.84 13.13 12.95 +0.18 
ตุลาคม 2563 13.25 13.08 13.36 13.17 +0.19 
มีนาคม 2564 13.64 13.49 13.77 13.55 +0.22 
พฤษภาคม  2564 13.60 13.60 13.83 13.62 +0.21 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนสิงหาคม 2561 ส้ินสุดระยะเวลาใน

การซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 4,498 ล็อต 

หรือ 224,900 ตนั  โดยผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั E D & F Man เพียงผูเ้ดียว ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั  Bunge 

จ านวน 1,880 ล็อต  บริษทั Tereos จ านวน 995  ล็อต บริษทั  Sudzucker จ านวน  525 ล็อต   บริษทั LDC 

จ านวน 300 ล็อต  และบริษทั Skor จ านวน 798 ล็อต  โดยเป็นน ้าตาลจากไทย บราซิล อลัจีเรีย  และฝร่ังเศส 

  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 Safras & Mercado คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลในปี 2561/2562 จะลดลงเหลือ 28 ลา้นตนั (tel quel) จากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีท่ี 31 ลา้นตนั 
เน่ืองจากความแหง้แลง้ และความตอ้งการใชอ้อ้ยในการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน โดยลดลงจาก 36.4 ลา้น
ตนั ในปี 2560/2561 และคาดวา่ปริมาณออ้ยทั้งหมดจะอยูท่ี่ 580 ลา้นตนั  ลดลงจาก 595 ลา้นตนั ในปี
ก่อน  ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 27 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 25.35 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน  ทั้งน้ีจะใช้
ออ้ยผลิตน ้าตาล 38%  และผลิตเอทานอล 62% 
 
ตะวนัออกกลาง 

 วนัท่ี  18  กรกฎาคม  2561 มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของอิหร่านในปี 2560/2561 (ส้ินสุดวนัท่ี 

20 มีนาคม 2561) อยูท่ี่ 2,015,359 ตนั เพิ่มข้ึน 22.6% จาก 1,643,206 ตนั ในปีก่อน นบัวา่สูงท่ีสุดใน

ประวติัศาสตร์อุตสาหกรรมน ้าตาลของอิหร่านในรอบ 123 ปี โดยผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทมีจ านวน 1,143,226 

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 860,111 ตนั    ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยมีจ านวน 872,133 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 782,995 ตนั  

มีโรงงานท่ีผลิตน ้าตาลจากบ้ีทลดลงเหลือ 27 โรงงาน  จาก 31 โรงงาน ขณะท่ีโรงงานท่ีผลิตน ้าตาลจากออ้ยมี

จ านวน 9 โรงงาน ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน การผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของอิหร่านเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายนถึง

ปลายเดือนมกราคม ส่วนการผลิตน ้าตาลจากออ้ยเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมีนาคม  ส าหรับ

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 126,416 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 112,798 แฮคแต ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง

เหลือ 51.88 ตนั/แฮคแต จาก 52.88 ตนั/แฮคแต  และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลดลงเหลือ 87,352 แฮคแต จาก  

89,858 แฮคแค   ผลผลิตออ้ยเฉล่ียอยูท่ี่ 88.71 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 83.98 ตนั/แฮคแต  ผลผลิตออ้ยมี 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

 

จ านวน 7,921,404 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 7,523,482 ตนั  ขณะท่ีผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 8,069,844 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

5,965,655 ตนั ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยเฉล่ียเท่ากบั 9.98 ตนั/แฮคแต  และผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทเฉล่ียเท่ากบั 

8.86 ตนั/แฮคแต ผลผลิตโมลาสจากบ้ีทมีจ านวน 345,246 ตนั  และผลผลิตโมลาสจากออ้ยมีจ านวน 287,130  

ตนั   

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของอินเดียไดอ้นุมติัเพิ่มราคา
ออ้ยขั้นต ่า (FRP) ของอินเดียในปี 2561/2562 เป็น 2,750 รูปี/ตนั  (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 68.30 รูปี)  
เพิ่มข้ึน 7.8% จาก 2,550 รูปี/ตนั ในปีก่อน  โดยราคาดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของอตัราการหีบสกดัน ้าตาล 
10%  (ปัจจุบนัใช ้9.5%) และชาวไร่ออ้ยจะไดรั้บราคาออ้ยเพิ่มข้ึน 27.50 รูปี/ตนั   ทุก ๆ อตัราการหีบสกดั
ท่ีเพิ่มข้ึน 0.1% จากส่วนท่ีเกิน 10%  ส าหรับราคาออ้ยขั้นต ่า (FRP) ตั้งอยูบ่นสมมติฐานของตน้ทุนการ
ผลิตออ้ยท่ี 1,550 รูปี/ตนั  ซ่ึงสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  ไดใ้หค้วามเห็นวา่การเพิ่มราคา
ออ้ยดงักล่าวโรงงานไม่สามารถจ่ายได ้ เวน้เสียแต่วา่เพิ่มราคาขายน ้าตาลภายในประเทศ ณ หนา้โรงงาน
เป็นอยา่งนอ้ย 35 รูปี/กิโลกรัม จากปัจจุบนัซ่ึงก าหนดราคาขั้นต ่าท่ี 29 รูปี/กิโลกรัม 
 วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) คาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย

ในปี 2561/2562 จะเพิ่มข้ึน 7.8% เป็นจ านวน 5.435 ลา้นแฮคแต  จาก 5.042 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัปี 2556/2557 และปี 2557/2558 โดยคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้35.0-35.5 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 32.25 ลา้นตนั ในปีน้ี  และผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน มีจ านวน 32.195 ลา้นตนั  และคาดวา่ในรัฐ  Tamil Nadu  และรัฐ  Karnataka จะผลิต

น ้าตาลเพิ่มอีก 50,000-60,000 ตนั   รวมผลผลิตน ้าตาลเป็น 32.25 ลา้นตนั   พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ  Uttar 

Pradesh  ในปี 2561/2562 มีจ านวน 2.340 ลา้นแฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 2.330 ลา้นแฮคแต ในปี 2560/2561  

และจะผลิตน ้าตาลได ้13.0-13.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 12.05 ลา้นตนัในปี 2560/2561  ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ยในรัฐ Maharashtra ในปี 2561/2562 เพิ่มข้ึน 25% เป็น 1.142 ลา้นแฮคแต  จาก 915,000 แฮคแต ในปีน้ี 

เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนท่ีเพียงพอ ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 11.0-11.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก  10.715 ลา้น

ตนั  ในปี  2560/2561  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ  Karnataka  
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เพิ่มข้ึนเป็น 502,000 แฮคแต จาก 415,000 แฮคแต ในปี 2560/2561  ผลผลิตน ้าตาลคาดวา่จะมีจ านวน 

4.480 ลา้นตนั จาก 3.654 ลา้นตนั ในปีน้ี   และรัฐ Tamil Nadu พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน 30%  เป็น 

260,000 แฮคแต  จาก 201,000 แฮคแต ผลผลิตน ้าตาลจะมีประมาณ 900,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 600,000 ตนั 

ในปี 2560/2561   

 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 
(ตุลาคม-กนัยายน) ถึงส้ินเดือนมิถุนายน 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 9,160.4 8,241.1 5,513.6 5,210.9 
น ้าตาลจากบ้ีท 1,149.7 1,047.1 992.9 820.7 
         รวม 10,310.1 9,288.2 6,506.5 6,031.6 

 

 วนัท่ี  18  กรกฎาคม  2561 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,729,985 27,720,415 -14.40 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,074,907 2,478,783 -16.29 
โมลาส (ตนั) 1,109,612 1,247,785 -11.07 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.74 8.94 -2.22 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.68 4.50 3.88 

 
วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึน

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางปริมาณการซ้ือขายท่ีเบาบาง แมว้า่ตลาดจะไดรั้บปัจจยับวกอยูบ่า้งจาก

ความกังวลเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งในพื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยท่ีส าคญัของบราซิล  แต่ราคาน ้ าตาล

เคล่ือนไหว 
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ข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ เป็นหลกั และในช่วงสุดทา้ยราคาได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ     ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขาย

น ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 92,063 ล็อต  หรือประมาณ 4.677 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 56,255 ล็อต  

หรือประมาณ 2.858 ล้านตนัในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (10 กรกฎาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

 

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

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

23 กรกฎาคม 2561 

 
 
  


