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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 - 21  ธันวาคม   2561                        
         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (17 – 21  ธันวาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  50 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน และปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน จากการลดลง

ของราคาน ้ ามันดิบ หลังมีรายงานว่าสต็อกน ้ ามันเพิ่มสูงข้ึน  และคาดการณ์ว่าผลผลิตในระดับสูงเป็น

ประวติัการณ์ของสหรัฐฯ และรัสเซียจะกระทบตลาด การลดลงของน ้ ามนัดิบถึงระดบัต ่าสุดในช่วง 17 เดือน 

ซ่ึงอาจท าให้ผูผ้ลิตของบราซิลหันมาผลิตน ้ าตาลแทนการผลิตเอทานอลมากข้ึน และอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตราย

ใหญ่อนัดบัสองของโลกรายงานวา่ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม – 15 ธนัวาคม ผลผลิตน ้ าตาลมีจ านวน 7.05 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 6.90 ลา้นตนั ในปีก่อน และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง ถึงระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 4 

ตุลาคม โดยมีข่าวจาก Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2561 

ว่ามีจ  านวน 26.180 ล้านตนั  ลดลงจาก 35.713 ล้านตนั ในปีก่อน   ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 29.784 

พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 25.033 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.23-12.88 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.34 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.31 

เซนต ์หรือ 2.45% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.31-12.94 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี  12.40  เซนต ์ลดลง 0.35 เซนต ์หรือ 2.75% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

21 ธนัวาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

มีนาคม 2562 12.88 12.23 12.34 12.65 -0.31 
พฤษภาคม 2562 12.94 12.31 12.40 12.75 -0.35 
กรกฎาคม 2562 13.04 12.46 12.54 12.86 -0.32 
ตุลาคม 2562 13.29 12.75 12.83 13.12 -0.29 
มีนาคม 2563 13.85 13.32 13.41 13.67 -0.26 

26 พฤษภาคม  2563 13.79 13.39 13.46 13.67 -0.21 
กรกฎาคม 2563 13.70 13.41 13.47 13.65 -0.18 
ตุลาคม 2563 13.75 13.48 13.55 13.70 -0.15 
มีนาคม 2564 14.05 13.86 13.92 14.03 -0.11 
พฤษภาคม  2564 13.84 13.79 13.84 13.86 -0.02 
กรกฎาคม  2564 13.83 13.78 13.81 13.78 +0.03 

03+ ตุลาคม  2564 - - 13.86 13.83 +0.03 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 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 75,747.0 68,209.7 71,234.9 80,537.1 79,010.2 
ผลผลิต 184,969.4 193,257.6 179,496.9 174,061.9 180,729.7 
การน าเขา้ 69,080.0 69,780.2 70,120.8 71,609.9 64,555.6 
การบริโภค 186,279.2 183,744.9 180,477.7 179,967.8 178,663.5 
การส่งออก 69,472.9 71,755.6 72,165.2 75,006.2 65,094.9 
สตอ็คปลายปี 74,044.3 75,747.0 68,209.7 71,234.9 80,537.1 
+/- ผลผลิต  -8,288.2 13,760.7 5,435.0 -6,667.8 -784.8 
+/- %  -4.29 7.67 3.12 -3.69 -0.43 
+/- การบริโภค 2,534.3 3,267.2 509.9 1,304.3 2,583.0 
+/-% 1.38 1.81 0.28 0.73 1.47 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 39.75 41.22 37.79 39.58 45.08 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-1,702.7 7,537.3 -3,025.2 -9,302.2 1,526.9 
 
ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง        
ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตมีจ านวน 12.10 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้1,639,500 
ตนั  ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แต่ F.O.Licht รายงานผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 
1.9 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.55% ลดลงจาก 14.33% ในปีก่อน และ Ukrtsukor คาดวา่ในปี 
2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้1.75 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561  สหภาพยโุรปอนุญาตให้ประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA / EBA น าเขา้

น ้าตาลประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม จ านวน 505 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 14,177 ตนั ในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 199,120 ตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 162,823 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561  Sader ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 58,841 71,199 -17.36 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 4,673,986 5,798,786 -19.40 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 408,372 551,995 -26.02 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.74 9.52 -8.22 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.94 7.75 -10.48 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.43 81.45 -2.47 

 
 วนัท่ี 18  ธนัวาคม 2561  กวัเตมาลารายงานผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 

ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 

ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 432,251 434,868 -0.60 

ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 12.23 11.64 +5.11 

ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 117.82 114.94 +2.50 

  
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 ธนัวาคม 2561  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธันวาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 12.794 10.517 +21.66 557.085 580.684 -4.06 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.419 0.511 -18.13 26.180 35.713 -26.69 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.693 0.500 +38.63 29.784 25.033 +18.98 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 121.13 126.98 -4.61 138.69 137.32 +1.00 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

28.35 40.18 -29.44 35.56 47.00 -24.34 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

71.65 59.82 +19.78 64.44 53.00 +21.58 
 

 วนัท่ี  21 ธนัวาคม 2561  Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิลในปี 

2561/2562  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 
(ธนัวาคม 2561) 

 
 
 
 

ปี 2560/2561 
(ธนัวาคม 2561) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,634.20 8,729.50 -1.09 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.33 72.54 -1.68 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 615.84 633.06 -2.72 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 383.36 341.96 12.11 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 31.73 37.87 -16.21 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 32,314.15 27,237.65 18.64 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 18  ธนัวาคม 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ 
ค่า ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 9 ธนัวาคม  2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 131,780 404,724 -67.44 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 32,438,441 32,955,921 -1.57 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ (%) 99.90 98.60% +1.32 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 13.74 10.63 +29.26 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.3 13.35 +7.12 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 18,107 43,022 -57.91 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 4,638,697 4,399,615 +5.43 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561  นาย Oke Nurwan อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงการคา้ของ

อินโดนีเซียไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ อินโดนีเซียก าหนดโควตาน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมปี 2562  

เป็นจ านวน 2.83 ลา้นตนั  โดยโควตาดงักล่าวจะมีการทบทวนทุก ๆ  3 เดือน และปรับปรุงใหม่ถา้จ  าเป็น  

อน่ึง ในปี 2561  ก าหนดโควต าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 3.6 ลา้นตนั  แต่น าเขา้เพียง 2.7 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในคร่ึงเดือนแรก
ของเดือนธนัวาคม โรงงานน ้ าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้3.079  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 
2.810 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายน และเพิ่มข้ึนจาก 2.990 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน  รวมตั้งแต่เปิดหีบปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 7.052 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 
6.904 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงาน 462 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ 47 
โรงงานใน 2 สัปดาห์ก่อน  แต่นอ้ยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 14 โรงงาน  ในรัฐ Uttar Pradesh ผลิต
น ้าตาลได ้1.894 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.337 ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงาน 116 โรงงงานท่ีด าเนินการผลิต ไม่
เปล่ียนแปลงจากปีก่อน  รัฐ Maharasthra ผลิตน ้าตาลได ้2.9 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.57 ลา้นตนั  ในปีก่อน  มี
โรงงาน  178 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  นอ้ยกวา่ปีก่อน 2 โรงงาน  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 10.18% เพิ่มข้ึน
จาก 10.10% ในปีก่อน รัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้ 1.394 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.124 ลา้นตนั ในปีก่อน  
โดยมีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 63  โรงงาน มากกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน รัฐ Gujara ผลิตน ้าตาลได ้310,000 ตนั  
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มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 16 โรงงาน เทียบกบั 275,000 ตนั  และมีโรงงานน ้าตาลด าเนินการผลิต 17 
โรงงานในปีก่อน  รัฐ Andhra Pradesh และ Telangana มีโรงงาน 18 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  (นอ้ยกวา่ปี
ก่อน 25 โรงงาน) ผลิตน ้าตาลได ้105,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 98,000 ตนั ในปีก่อน รัฐ  Tamil Nadu  มีโรงงาน
น ้าตาลเพียง 5 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  (ลดลงจาก 19 โรงงานในปีก่อน) ผลิตน ้าตาลได ้85,000 ตนั เพิ่มข้ึน
จาก 47,000 ตนั  ส่วนในรัฐเล็ก ๆ คือรัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้136,000 ตนั ( 9 โรงงาน)  รัฐ Punjab ผลิต
น ้าตาลได ้35,000 ตนั (16 โรงงาน) รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้90,000 ตนั (14 โรงงาน)   และรัฐ  Madhya 
Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้65,000 ตนั (19 โรงงาน) 
 วนัท่ี  19 ธนัวาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2561 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 4,160,228 3,786,742 +9.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 363,406 317,453 +14.48 
โมลาส (ตนั) 158,874 138,048 +15.09 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.74 8.38 +4.20 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.82 3.65 +4.75 

   
วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง 

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการลดลงของราคาน ้ ามนัดิบ ซ่ีงลดลงถึงระดบัต ่าสุดในช่วง 17 เดือน หลงัมี

รายงานวา่สตอ็กน ้ามนัเพิ่มสูงข้ึน  ตลาดหุ้นร่วงลง ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนลง และอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตราย

ใหญ่อนัดบัสองของโลกรายงานวา่ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม – 15 ธนัวาคม ผลผลิตน ้ าตาลมีจ านวน 7.05 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 6.90 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง ถึงระดบัต ่าสุดนับตั้งแต่วนัท่ี 4 

ตุลาคม โดยมีข่าวจาก Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลว่าเพียงวนัท่ี 16 ธันวาคม 

2561 มีจ านวน 26.180 ลา้นตนั  ลดลงจาก 35.713 ลา้นตนั ในปีก่อน   ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 29.784 

พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 25.033 พนัล้านลิตร ในปีก่อน   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไร

ต่างๆ ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม  2561 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 60,839 ล็อต หรือ

ประมาณ 3.091   



www.sugarzone.in.th 

 

-7- 

 

 

ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short)  28,672 ล็อต หรือประมาณ 1.457  ลา้นตนั  ในสัปดาห์

ก่อนหนา้นั้น (11 ธนัวาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไป

จากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

24  ธันวาคม  2561 

 
  
 


