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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวนัที ่ 19 - 23  พฤศจิกายน  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 19 - 23  พฤศจิกายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์     ท่ี  

47 ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ซ่ึงในสัปดาห์น้ี

ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้ของ

สหรัฐฯ (The U.S. Thanksgiving Day) ในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสมาคมน ้ าตาลของ

อินเดีย (ISMA) รายงานว่าผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายนมีจ านวน 1.163ลา้นตนั 

ลดลงจาก 1.373 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง  หลงัจาก

นั้นราคาไดป้รับตวัลดลง จากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน ราคาน ้ ามนัท่ีลดลงเป็น

การกระตุน้ความกงัวลว่าเศรษฐกิจเอทานอลก าลงัเปล่ียนแปลงไปและอาจกระตุน้ให้บราซิลกลบัมาผลิตน ้ าตาล

มากข้ึน ประกอบกบัการเทขายในวงกวา้งของตลาดหุน้วอลลส์ตรีทจากความกงัวลเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ

โลกเติบโตชะลอตวั ขณะท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่าการผลิตน ้ าตาลโลกในปี 2561/2562  จะ

ลดลง ประมาณ 9 ลา้นตนั เหลือ 185.9 ลา้นตนั สตอ็กน ้ าตาลทัว่โลกจะเพิ่มข้ึน 1.3 ลา้นตนั เป็น 52.9 ลา้นตนั แต่

ดีลเลอร์อิงตามการคาดการณ์ของ  USDA  เร่ืองการผลิตของอินเดีย  ซ่ึงสูงกว่าท่ีนกัสังเกตการณ์อ่ืน  ๆ คาดการณ์  

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 12.33-12.98 เซนต ์และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 12.47 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต ์หรือ 1.73% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 

2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.47-13.11 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.58  เซนต ์ลดลง 0.26 เซนต ์หรือ 2.02% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 พฤศจิกายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

มีนาคม 2562 12.98 12.33 12.47 12.69 -0.22 
พฤษภาคม 2562 13.11 12.47 12.58 12.84 -0.26 
กรกฎาคม 2562 13.21 12.61 12.70 12.95 -0.25 
ตุลาคม 2562 13.40 12.86 12.93 13.15 -0.22 
มีนาคม 2563 13.87 13.38 13.45 13.66 -0.21 
พฤษภาคม  2563 13.74 13.43 13.44 13.66 -0.22 
กรกฎาคม 2563 13.71 13.43 13.42 13.65 -0.23 
ตุลาคม 2563 13.79 13.49 13.49 13.72 -0.23 
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มีนาคม 2564 14.10 13.86 13.81 14.05 -0.24 
พฤษภาคม  2564 - - 13.68 13.92 -0.24 
กรกฎาคม  2564 - - 13.59 13.83 -0.24 
ตุลาคม  2564 - - 13.64 13.88 -0.24 

 

ข่าวทีส่ าคญั  

 

 น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนตามสัญญาเดือนธนัวาคม 2561 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือ

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 350,200 เมตริกตนั โดยมี บริษทั 

E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาล  ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั BNP Paribas Commodity Futures Ld (305,200 

เมตริกตนั), บริษทั  Marex Financial (15,000  เมตริกตนั),  บริษทั Societe Generale (14,000 เมตริกตนั),  บริษทั  

ADM Investor Services (10,000 เมตริกตนั ) และบริษทั Intl FCStone (6,000 เมตริกตนั) โดยน ้าตาลท่ีส่งมอบ

ต่อตลาดดงักล่าว เป็นน ้าตาลจากอินเดีย 330,200 เมตริกตนั  และบราซิล  20,000 เมตริกตนั  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2561 เกษตรกรชาวยเูครนเกบ็เก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้270,000 แฮคแต หรือ 97% จาก 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งส้ิน 279,100 แฮคแต  ปริมาณบ้ีทท่ีเกบ็เก่ียวไดป้ระมาณ 13.3 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 
49.3 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 45.6 ตนั/แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ี  Ukrtsukor รายงานวา่ เพียง 
ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้1,323,900 ตนั ปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 9.95 
ลา้นตนั  ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน  แต่มีรายงานอตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.3%  
ลดลงจาก 14.2% ในปีก่อน  และ Ukrtsukor ไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 (กนัยายน-
สิงหาคม) มาอยูท่ี่  1.7-1.75 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.0   ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน เน่ืองจากเปอร์เซนต์
น ้ าตาลในหวับ้ีทต ่า  และลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  และคาดวา่จะมีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการ
ผลิตจ านวน 13.8 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียจะสูงข้ึนไปอยูท่ี่ 49.0 ตนั/แฮคแต  แต่เปอร์เซนตน์ ้ าตาลจะต ่าสุด   
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 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพยีง ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

เกษตรกรรัสเซียเกบ็เก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้1,092,400 แฮคแต หรือ 98.5% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,108,900 แฮคแต)  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 41.1 ลา้นตนั  ลดลงจาก 48.5 ลา้นตนั   ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 12.9%  อยู่

ท่ี 37.58 ตนั/แฮคแต จาก 43.14 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน    

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 23  พฤศจิกายน 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเกบ็เก่ียวออ้ย (แฮคแต) 2,072 5,544 -62.63 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 188,815 408,396 -53.77 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 16,474 29,326 -43.82 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.73 7.18 +21.57 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.95 5.29 +50.31 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 91.12 73.67 +23.69 

 
โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ 
ค่า ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสปัดาห์ (ตนั) 995,339 1,319,305 -24.56 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 30,978,022 29,380,041 +5.44 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ (%) 94.90 88.00 +7.84 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 14.76 12.76 +15.67 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.3 13.5 +5.93 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสปัดาห์ (ตนั) 146,912 168,343 -12.73 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 4,429,857 3,966,306 +11.69 
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 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561  สมาคมน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  ของอินเดียรายงานวา่  ในฤดูการผลิต
ปี 2561/2562 (ตุลาคม – กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 1.163 ลา้นตนั 
(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 1.373 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาลท่ี
ด าเนินการผลิต จ านวน 238  โรงงาน ลดลงจาก 349 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยโรงงานส่วน
ใหญ่ในรัฐ Uttar Pradesh เร่ิมท าการผลิตในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน และจนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายนมีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต จ านวน 71 โรงงาน ลดลงจาก 78 โรงงาน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
ขณะท่ีในปีก่อนมีโรงงานเร่ิมด าเนินการผลิตจ านวน 38 โรงงานในเดือนตุลาคม เน่ืองจากการเปิดหีบล่าชา้ ท า
ใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 176,000 ตนั  จาก 567,000 ตนั ในปีก่อน  ในทางตรงกนัขา้ม รัฐ  Maharashtra  
เร่ิมท าการผลิตในช่วงคร่ีงหลงัของเดือนตุลาคม  ขณะท่ีในปีก่อนเร่ิมท าการผลิตเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน   และ
จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ผลิตน ้าตาลได ้ 631,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 326,000 ตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงานท่ี
ด าเนินการผลิตจ านวน 108 โรงงาน ลดลงจาก 160 โรงงานในปีก่อน  ส่วนรัฐ Karna taka ผลิตน ้าตาลได ้
185,000 ตนั  ลดลงจาก 371,000 ตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  จ านวน 36 โรงงาน ลดลงจาก 59 
โรงงาน ในปีก่อน  รัฐ  Gujara ผลิตน ้าตาลได ้105,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 80,000 ตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงานท่ี
ด าเนินการผลิตจ านวน  14 โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน  และรัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้ 60,000 ตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 17,000  ตนั ในปีก่อน  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิตจ านวน 4 โรงงาน  เทียบกบั 6 โรงงานในปีก่อน
  
วจิารณ์และความเห็น 

 

    ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือ

เทียบกบัสัปดาห์ก่อนตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ เน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลงมาก 

และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง และการคาดการณ์ว่า ราคาน ้ ามนัท่ีลดลงเป็นการกระตุน้ความกงัวลว่า

บราซิลอาจกลบัมาผลิตน ้ าตาลมากข้ึน ราคาน ้ามนัดิบสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 1 ปี และการเทขาย

ในวงกวา้งของตลาดหุ้นวอลลส์ตรีทจากความกงัวลเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอตวั  ปัจจยั

ภายนอกดงักล่าวไดส่้งผลให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงตามไปดว้ย ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐาน    

ต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขาย

จากกลุ่มกองทุนและนกัเกง็ก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสปัดาห์ท่ีผา่นมา  

  ------------------------------  
 ฝ่ายตลาด 

 บรษิทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                               
26 พฤศจกิายน 2561 
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