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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 – 21  กนัยายน  2561                        
         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (17 - 21 กนัยายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 38 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน  โดย

นาย Darren Stetzel  โบรกเกอร์โภคภณัฑ์บริษทั INTL FCStone ในสิงคโปร์ระบุว่า “ตลาดมีปฏิกิริยาต่อทั้ง

ความแข็งแกร่งในสกุลเงินเรียลของบราซิล และข่าวว่าการประชุมเร่ืองการส่งออกน ้ าตาล 5 ล้านตนั ของ

อินเดียท่ียงัไม่สัมฤทธ์ิผล พร้อมทั้งคาดการณ์ถึงความเคล่ือนไหวของราคาน ้ าตาลอยู่ในช่วงขาลง ส่วนนาย 

Jack Scoville    รองประธานบริษทั Price Futures Group ในชิคาโกระบุว่าราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัเพิ่มข้ึน อาจ

เป็นสัญญาณการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์เอทานอลท่ีผลิตโดยออ้ย ท าให้เกิดความสนใจในการซ้ือน ้ าตาล ขณะท่ี

ค่าเงินสกุลเงินเรียลของบราซิลทะยานสู่ระดับแข็งแกร่งท่ีสุดในรอบเกือบ 1 เดือน เม่ือเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐฯ และความสนใจยงัอยู่ท่ีความเป็นไปไดข้องการส่งออกน ้ าตาลมากข้ึนในสัปดาห์น้ีของอินเดีย โดย

คณะรัฐมนตรีอินเดียจะหารือขอ้เสนอต่าง ๆ ในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมน ้ าตาล รวมถึงส่ิงจูงใจการส่งออก  

ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.43-11.12 เซนต ์และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 10.84 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.32 เซนต ์หรือ 2.87% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 

2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.39-12.00 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.68  เซนต ์ลดลง 0.34 เซนต ์หรือ 2.83% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

21 กนัยายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

14 กนัยายน  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.12 10.43 10.84 11.16 -0.32 
มีนาคม 2562 12.00 11.39 11.68 12.02 -0.34 
พฤษภาคม 2562 12.15 11.55 11.80 12.19 -0.39 
กรกฎาคม 2562 12.25 11.65 11.91 12.29 -038 
ตุลาคม 2562 12.51 11.93 12.20 12.54 -0.34 
มีนาคม 2563 13.07 12.52 12.77 13.09 -0.32 
พฤษภาคม  2563 13.11 12.60 12.83 13.13 -0.30 
กรกฎาคม 2563 13.13 12.78 12.87 13.17 -0.30 
ตุลาคม 2563 13.25 12.95 13.03 13.31 -0.28 
มีนาคม 2564 13.57 13.33 13.38 13.64 -0.26 
พฤษภาคม  2564 - - 13.35 13.61 -0.26 
กรกฎาคม  2564 - - 13.40 13.68 -0.28 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี  17 กนัยายน 2561 มีรายงานวา่ตลาดน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญา

เดือนตุลาคม 2561 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 ปรากฏวา่มีการส่งมอบ

น ้าตาลต่อตลาดจ านวน 509 ล็อต หรือ 25,450 เมตริกตนั โดยบริษทั  E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาล

ทั้งหมด ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั ADM จ านวน 240 ลอ็ต (12,000 เมตริกตนั) บริษทั Sucden จ านวน 160 

ล็อต (8,000 เมตริกตนั)  และบริษทั Societe Generale จ านวน 109 ล็อต (5,450 เมตริกตนั) โดยเป็นน ้าตาล

จากบราซิล 21,450 เมตริกตนั  และกวัเตมาลา  4,000 เมตริกตนั 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  19 กนัยายน 2561 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่  ณ 
วนัท่ี 17 กนัยายน 2561  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 1.070 ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.240 ลา้นตนั ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  และในฤดูการผลิตน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได ้10.286 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 299,000 แฮคแต  
หรือเท่ากบั 26.5%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  และกระทรวงเกษตรรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 
2561 เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 250,400 แฮคแต หรือ 22.2% จากพื้นท่ีเพาะปลูก
ทั้งหมด ลดลงจาก 271,000 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 8.6 ลา้นตนั 
ลดลงจาก 11.3 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 34.53 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 41.83 ตนั/แฮค
แต ในปีก่อน 
 วนัท่ี  19 กนัยายน 2561 กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 14 

กนัยายน 2561 เกษตรกรของยเูครนไดเ้ก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกแลว้ 11,000 แฮคแต   ปริมาณบ้ีทมี

จ านวน 525,000 ตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.1 ตนั/แฮคแต ผลิตน ้าตาลได ้41,000 ตนั  โดยมีโรงงานจ านวน 

13 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 เกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทจาก

พื้นท่ีเพาะปลูกได ้20,000 แฮคแต  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.3 ตนั/แฮคแต   

วนัท่ี  18 กนัยายน 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง    ณ 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2561  ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้62,900 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 547,100 

ตนั  อตัราการหีบสกดั 11.50%  มีโรงงาน 18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 

2560 ท่ีผลิตน ้าตาลได ้84,000 ตนั  จากปริมาณบ้ีท 719,600 ตนั  อตัราการหีบสกดั 11.67%  และ  
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ในเดือนสิงหาคม 2561 ยเูครนส่งออกน ้าตาล จ านวน 22,400 ตนั ลดลงจาก 36,700 ตนั ในเดือนกรกฎาคม  

โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิสถาน 79%  อาเซอร์ไบจาน 10%  และมอลโดวา 6% รวมในปี 2560/2561 

(กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกจ านวน 560,400 ตนั ลดลง 27% จาก 769,000 ตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 18 กนัยายน 2561  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2561 

เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 17,300 แฮคแต หรือ 17.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 99,600 แฮคแต 

ในปีน้ี มากกวา่ 16,500 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้

720,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 715,800 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.69 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.46 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 16.07% เทียบกบั 15.22%  ในปีก่อน   

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 18 กนัยายน 2561 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า 
ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 9 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,497,059 1,603,170 -6.62 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 19,089,657 18,283,635 +4.41 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

56.9 53.7 +5.96 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 14.96 14.52 +3.03 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 13.76 13.12 +4.88 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 223,960 232,780 -3.79 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 2,626,737 2,398,813 +9.50 
 

เอเชีย 

วนัท่ี  21 กนัยายน 2561 คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจ (ECC) ของรัฐบาลปากีสถาน

รายงานวา่ จะพิจารณาการส่งออกน ้าตาลในสัปดาห์หนา้ โดยเสนอใหอ้นุญาตใหมี้การส่งออกน ้าตาล 1 ลา้น

ตนั โดยไม่มีเงินอุดหนุนใด ๆ ท่ามกลางสตอ็คน ้าตาลท่ีเพียงพอ และรัฐบาลคาดวา่การผลิตน ้าตาลในปีการ

ผลิต 2561/2562 จะอยูท่ี่ระดบั 6.617 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ในขณะท่ีเม่ือส้ินปีการผลิต 2560/2561 

มีน ้าตาลส่วนเกิน 1.962 ลา้นตนั    
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วนัท่ี  20 กนัยายน 2561 มีรายงานวา่ ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนสิงหาคมประมาณ 48,000 

ตนั  ลดลงจาก 119,000 ตนั ในเดือนกรกฎาคม  และเพิ่มข้ึนจาก 10,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560/2561  (ตุลาคม-กนัยายน) ปากีสถานส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.55 ลา้นตนั  

เทียบกบั 376,000 ตนั ในปี 2559/2560  โดยในปี 2559/2560 ปากีสถานส่งออกทั้งส้ิน  400,000 ตนั  เทียบกบั 

274,000 ตนั ในปี 2558/2559    ส าหรับผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 มีจ านวน 7.2 ลา้นตนั  เทียบกบั 7.7 

ลา้นตนั ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี  20 กนัยายน 2561 มีรายงานวา่ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 คณะรัฐมนตรีกลางของอินเดีย 

ไม่ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลจ านวน 45 พนัลา้นรูปี (1 เหรียญสหรัฐฯ = 72.25 รูปี) 

โดยคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (CCEA) ของอินเดียจะพิจารณาขอ้เสนอของกระทรวงอาหารในสัปดาห์หนา้ 

ทั้งน้ีทางกระทรวงอาหารไดข้อความช่วยเหลือดา้นการผลิตใหก้บัเกษตรกรในปีงบประมาณ 2561/2562 

(ตุลาคม - กนัยายน ) ท่ี 138 รูปี/ตนัออ้ย จาก 55 รูปี/ตนัออ้ย ในปีการผลิต 2560/2561  นอกจากน้ีทางรัฐบาล

ก าลงัจดัหาเงินอุดหนุนดา้นการขนส่งน ้าตาลจากโรงงานไปยงัสถานีส่งออกเป็นจ านวน 3,000 รูปี/ตนั 

ส าหรับการส่งออกน ้าตาลจ านวน 5 ลา้นตนั มาตรการทั้งสองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนท่ีทางรัฐบาลจะท าให้

โรงงานผลิตน ้าตาลสามารถช าระหน้ีใหแ้ก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยจ านวน 135.5 พนัลา้นรูปี ขณะท่ีโรงงาน

น ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh มีหน้ีสินสูงสุดอยูท่ี่  98.17 พนัลา้นรูปี  

 วนัท่ี  20 กนัยายน 2561 มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 รัฐ Maharashtra ของอินเดีย 

อาจจะผลิตน ้าตาลไดล้ดลง 10% จากท่ีรัฐบาลและอุตสาหกรรมไดค้าดการณ์ไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณน ้าฝน

ท่ีต ่ากวา่ปกติและการเพิ่มข้ึนของดว้งสีขาว โดยท่ีนาย BB Thombre ประธานสมาคมโรงงานน ้าตาลแห่ง

อินเดียตะวนัตก (WISMA) กล่าววา่ผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดของรัฐจะลดลงต ่ากวา่ 10 ลา้นตนั ในขณะท่ี

สมาคมโรงงานน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) รายงานในเบ้ืองตน้วา่ในปี 2561/2562 รัฐ Maharashtra ซ่ึงเป็นรัฐ

ท่ีผลิตน ้าตาลไดม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศ จะมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 3-7% เป็น 11.0 - 11.5 ลา้นตนั จาก 

10.72 ลา้นตนั ในปีท่ีผา่นมา 

วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 มีรายงานวา่ รัฐบาลอินเดียก าลงัพิจารณาขอ้เสนอท่ีจะเพิ่มโควตาการ

ส่งออกน ้าตาลในปี 2561/2562 เป็น 5 ลา้นตนั จาก 2 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 เพื่อชดเชยราคาน ้าตาลใน

ตลาดโลกตกต ่า โดยรัฐบาลจะตอ้งจดัหาเงินจ านวน 45 พนัลา้นรูปี (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 72.55 รูปี)  เพื่อ 
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อุดหนุนส าหรับอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลในอตัรา 138.8 รูปี/ตนัออ้ย จาก 55 รูปี/ตนัออ้ย ในปี 2560/2561 

และยงัพิจารณาชดเชยค่าขนส่งน ้าตาลและค่าใชจ่้ายระหวา่ง 1,000-3,000 รูปี/ตนั จากโรงงานน ้าตาลไปยงั

ท่าเรือ 

วนัท่ี  19 กนัยายน 2561 กระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 

577,000 ตนั  ส าหรับ 5 โรงงาน (PT Dharmapala Usaha Sukses PT PT Permata Dunia Sukses Utama PT 

Gula Labinta PT Makassar Tene และ PT Andalan Furnindo) จนถึงส้ินปีน้ี   รวมอินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาล

ทรายดิบจ านวน 2.37 ลา้นตนั ต ่ากวา่ท่ีเคยน าเขา้ท่ี 3.6 ลา้นตนั  โดยใหน้ าเขา้คร่ึงแรกของปีจ านวน 1.5 ลา้น

ตนั  จากท่ีจดัสรรให ้1.8 ลา้นตนั ทั้งน้ีรัฐบาลอาจจะยกเลิกโควตาในปลายปีหากมีความจ าเป็นเกิดข้ึน 

 วนัท่ี 18 กนัยายน 2561 นาย Emmanuel Piñol รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์

กล่าววา่ฟิลิปปินส์ ก าหนดใหมี้การน าเขา้น ้าตาลจ านวน 300,000 ตนั  เพื่อลดราคาน ้าตาลภายในประเทศ  ซ่ึง

ข้ึนไปถึง 60 เปโซ/กิโลกรัม  อน่ึง ในปี 2560/2561  ฟิลิปปินส์ผลิตน ้าตาลได ้2.08 ลา้นตนั  ต ่ากวา่เป้าหมาย

ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 2.27 ลา้นตนั  และลดลงจาก 2.5 ลา้นตนั ในปีท่ีผา่นมา  ผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงดงักล่าวท าให ้

ส านกังานน ้าตาลฟิลิปปินส์ (SRA) ตอ้งลดการส่งออกไปยงัตลาดโลก และจดัสรรไวเ้พื่อบริโภค

ภายในประเทศเพิ่มข้ึน  ในเดือนมิถุนายน SRA ไดอ้นุญาตใหมี้การน าเขา้น ้าตาล 200,000 ตนั  เพื่อกดดนั

ราคาน ้าตาลภายในประเทศ  ก่อนหนา้นั้นในปี 2559 ฟิลิปปินส์ไดน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศไทยเป็นจ านวน 

100,000 ตนั  เพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะผลผลิตตกต ่าท่ีเกิดจากสภาพอากาศ El Nino 

 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม 

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ ตามข่าวลือเก่ียวกบัความเป็นไปได้ของการส่งออกน ้ าตาล

จ านวน 5 ลา้นตนั ของอินเดีย โดยคณะรัฐมนตรีอินเดียจะหารือขอ้เสนอต่าง ๆ ในการสนบัสนุนอุตสาหกรรม

น ้าตาล รวมถึงส่ิงจูงใจการส่งออก  ขณะท่ีค่าเงินสกุลเงินเรียลของบราซิลทะยานสู่ระดบัแขง็แกร่งท่ีสุดในรอบ

เกือบ 1 เดือน เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ไดช่้วยใหร้าคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนักเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  18 กนัยายน 2561 ปรากฏว่าไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) มีจ านวน 

113,669  
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ล็อต  หรือประมาณ 5.774 ลา้นตนั ลดลงจาก 163,835 ล็อต  หรือประมาณ 8.323 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้

นั้น (11 กนัยายน 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ 

ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา และคงตอ้งจบัตาดูมาตรการในการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลของอินเดียเป็นส าคญั 

 

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

  
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                           
    24  กนัยายน  2561 

 


