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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24  สิงหาคม 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (20 - 24 สิงหาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 34 

ของปี 2561 ราคาน ้าตาลปรับตวัมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วง

แรกราคาไดป้รับตวัลดลง จนราคาในทุก ๆ สัญญาต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New contract low)  ซ่ึงราคาน ้าตาล

ในเดือนใกล ้ (ตุลาคม 2561) ลดลงถึงระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ท่ี 9.91 เซนต ์ (วนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561) โดยไดรั้บแรงกดดนัจากการคาดการณ์ถึงปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดโลก และความอ่อนค่าของ

สกุลเงินเรียล บราซิล ท่ีดึงดูดใหผู้ผ้ลิตเทขาย แต่การร่วงดงักล่าวกระตุน้อุปสงคบ์างส่วน และในช่วงสุดทา้ย

ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากแรงหนุนของขอ้มูลกลุ่มอุตสาหกรรมออ้ยบราซิล (Unica) ท่ีรายงานผลผลิตน ้าตาล

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคมลดลงเกือบ 46% จากฤดูการผลิตก่อน เน่ืองจากโรงงานเปล่ียนไปใชอ้อ้ยใน

การผลิตเอทานอลแทน  แต่ชะลอการปรับข้ึน หลงัไม่อาจฝ่าแรงตา้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 20 วนั ท่ีประมาณ 10.47 

เซนต ์  และราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.91-10.48 เซนต ์ และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.23 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.05 เซนต ์ หรือ 0.49% และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.83-11.30 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  11.05  เซนต ์ ไม่

เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อน 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24 สิงหาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

17 สิงหาคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 10.48 9.91 10.23 10.18 +0.05 
มีนาคม 2562 11.30 10.83 11.05 11.05 - 
พฤษภาคม 2562 11.46 11.06 11.24 11.28 -0.04 
กรกฎาคม 2562 11.62 11.28 11.42 11.51 -0.09 
ตุลาคม 2562 11.91 11.60 11.71 11.86 -0.15 
มีนาคม 2563 12.54 12.25 12.29 12.51 -0.22 
พฤษภาคม  2563 12.64 12.36 12.38 12.62 -0.24 
กรกฎาคม 2563 12.71 12.45 12.46 12.72 -0.26 
ตุลาคม 2563 12.91 12.66 12.66 12.93 -0.27 
มีนาคม 2564 13.31 13.06 13.06 13.35 -0.29 
พฤษภาคม  2564 13.36 13.11 13.10 13.45 -0.35 
กรกฎาคม  2564 13.44 13.24 13.20 13.55 -0.35 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  23  สิงหาคม  2561 The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบ

บ้ีทคร้ังท่ี 6 ของปี 2561  เม่ือวนัท่ี  22 สิงหาคม 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2556-2560 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.80 15.88 14.49 15.66 16.40 14.70 15.43 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 432.0 460.0 482.0 462.0 450.0 509.0 472.6 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 68.26 73.05 69.84 72.35 73.80 74.82 72.77 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 41.04 45.08 46.75 42.50 41.40 44.79 44.10 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 6.48 7.16 6.77 6.66 6.79 6.58 6.79 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 95,000 98,000 97,000 92,000 92,000 88,000 93,400 

 

 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 24,000 แฮคแต หรือ 2.1% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

ลดลงจาก 44,600 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 783,500  ตนั ลดลงจาก 2.0 

ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 32.72 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 45.68 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

ขณะเดียวกนั Soyuzrossakhar รายงานวา่  ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561  มีโรงงานจ านวน 20 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต ลดลงจาก 30 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และคาดวา่จะมีอีก 40 โรงงานท่ีจะ

ด าเนินการภายในส้ินเดือนน้ี จาก 75 โรงงาน   จนถึงปัจจุบนัเก็บเก่ียวบ้ีทได ้1 ลา้นตนั   ลดลงคร่ึงหน่ึงจากปี

ก่อน  ผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 109,000 ตนั  ลดลง 56% จากปีก่อน  และคาดวา่ภายในเดือนสิงหาคมจะผลิต

น ้าตาลได ้400,000 ตนั  ลดลงจาก 535,000 ตนั  ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆตามขอ้ตกลง EPA / 

EBA  ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม  2561 จ านวน 569 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 2,880 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน รวมปริมาณน ้าตาลท่ีอนุญาตให้น าเขา้ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 505,338 ตนั ลดลง

จาก  
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1,224,488 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้มากสุดจาก มอริเชียส (152,466 ตนั) เบลีซ (141,164 

ตนั)  ฟิจิ (68,510 ตนั)   และ กายยานา (46,035 ตนั)  ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากประเทศในแถบ 

ACP ในเดือนมิถุนายนมีจ านวน 41,199 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 357 ยโูร/ตนั  เทียบกบั 48,566 ตนั ท่ีราคาเฉล่ีย 473 

ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 8,418 ตนั  ลดลงจาก 21,769 ตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ท่ีราคาเฉล่ีย 379 ยโูร/ตนั  ลดลงจาก 534 ยโูร/ตนั ในปีก่อน   

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 สิงหาคม 2561  ดงัน้ี 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 33.562 45.436 -26.13 348.510 343.774 +1.38 
ผลผลิตน ้าตาล  (ลา้นตนั) 1.715 3.170 -45.90 16.476 20.797 -20.78 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.977 1.955 +1.10 18.046 13.566 +33.03 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 152.49 146.22 +4.29 136.43 130.38 +4.63 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 35.17 50.08 -29.77  36.37 48.69 -25.30 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

64.83 49.92 +29.87 63.63 51.31 +24.01 
 

 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 Datagro ไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลปี 2561/2562 ลงเหลือ 27.9 ลา้นตนั (tel quel) จาก 28.2 ลา้นตนั ท่ีคาดการเม่ือเดือนกรกฎาคม 

เน่ืองจากราคาในตลาดตกต ่า ท าใหเ้อทานอลเป็นตวัเลือกท่ีดีส าหรับโรงงาน และผลผลิตจะนอ้ยกวา่ปี 

2560/2561 ประมาณ 22% และประมาณการวา่ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 30.1 พนัลา้นลิตร จาก 28.75  

พนัลา้นลิตร  Datagro กล่าววา่ในฤดูการผลิตน้ีจะจดัสรรออ้ยจ านวน 37% เพื่อผลิตน ้าตาล  ส่งผลใหก้าร 

ส่งออกน ้าตาลลดลง การปรับลดการคาดการณ์ของ  Datadro สอดคลอ้งกบัประมาณการของ F O Licht ท่ี

ประมาณการผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 27.9 ลา้นตนั  (tel quel)  บนพื้นฐานของปริมาณ

ออ้ยเขา้หีบ 560 ลา้นตนั  สัดส่วนใชอ้อ้ยไปผลิตน ้าตาล 37.1%  ATR  เท่ากบั 141 กิโลกรัม/ตนัออ้ย 
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 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิลในปี 2561/ 

2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 
(สิงหาคม 2561) 

 
 
 
 

ปี 2560/2561 
(สิงหาคม 2561) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,661.30 8,729.50 -0.78 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.374 72.543 +1.15 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 635.51 633.26 +0.36 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 373.73 341.96 +9.29 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 34.25 37.87 -9.56 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 30,410.73 27,237.65 +11.65 

  

แอฟริกา 

 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) ของมอริเชียส 

รายงานผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้าตาลปีการผลิต 2561/2562  ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม 2561  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 966,259 967,548 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 91,171 84,180 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.01 10.29 -4.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.44 8.70 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.10 78.60 1.15 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2561  นาย Oke Nurwan ผูอ้  านวยการการคา้ต่างประเทศ รายงานวา่  กระทรวง

การคา้ของอินโดนีเซียจะอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 111,000 ตนั  เพื่อใชใ้นครัวเรือน  โดยจะ

ออกใบอนุญาตใหแ้ก่บริษทัต่าง ๆ 5-6 แห่ง รวมทั้งโรงงานน ้าตาลของรัฐและหน่วยงานจดัหาอาหารของ 

รัฐ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินปี 2561 อน่ึง ในปีน้ีรัฐบาลไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบเพื่อใช้

ในครัวเรือนแลว้จ านวน 900,000 ตนั  
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 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 กระทรวงอาหารของอินเดียไดข้ยายระยะในเวลาการส่งออกน ้าตาลภายใต้

โครงการโควตาการส่งออกขั้นต ่า (MIEQ) จ านวน 2 ลา้นตนั ซ่ึงก าหนดไวต้ั้งแต่เดือนมีนาคม  เน่ืองจาก

ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 มีมากเป็นประวติัการณ์ ออกไปอีก 3  เดือน เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

เน่ืองจากในปัจจุบนัไดส่้งออกไปเพียง 500,000 ตนั  ซ่ึงเท่ากบั 1 ใน 4 ของน ้าตาลท่ีอนุญาตใหส่้งออก  

ประกอบกบัไม่มีน ้าตาลทรายดิบเพียงพอ  ดงันั้นทางอุตสาหกรรมจึงขอใหท้างรัฐบาลขยายระยะเวลาในการ

ส่งออก  เพื่อใหมี้การผลิตน ้าตาลทรายดิบในปี 2561/2562 และท าการส่งออกน ้าตาลได ้

 วนัท่ี  22 สิงหาคม 2561 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,860,924 27,998,857 -14.78 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,083,641 2,500,043 -16.66 
โมลาส (ตนั) 1,124,887 1,274,053 -11.71 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.73 8.93 -2.20 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.71 4.55 3.60 

 

 วนัท่ี 22 สิงหาคม 25612561 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ 

ฤดูการลผติปี 2561/2562  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ 
Hi-Pol.  

(MT.) 

พรีเมี่ยม  

(จุด) 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 EXPORT TRADING COMMODITIES 

PTE LTD. 

12,000.00 50 
              รวม 12,000.00 50 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบฤดูการผลติปี 2561/2562 
 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2562 24,000.00 (18%) 52 109,333.33 ( 82%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 12,000.00 ( 9%) 47 121,333.33 ( 91%) 
 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2562         -    ( 0%) -  133,333.34  (100%) 

รวม/เฉลีย่ 36,000.00 (9%) 50.33 364,000.00 ( 91%) 
   
วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ

ลดลง 

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลง จากการอ่อนค่าของสกุลเงินเรียลของบราซิล

เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาในทุก ๆ สัญญาต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New contract low) โดยราคา

น ้าตาลในเดือนใกลล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 10 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ท่ี  9.91 เซนต ์ (วนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561)   และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากขอ้มูลของ Unica ท่ีรายงานผลผลิตน ้าตาล

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคมลดลงเกือบ 46% จากฤดูการผลิตก่อน เน่ืองจากโรงงานเปล่ียนไปใชอ้อ้ยใน

การผลิต เอทานอลแทนเพิ่มข้ึน ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 

2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 175,261 ล็อต  หรือประมาณ 8.903 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 149,658 ล็อต  หรือประมาณ 7.603 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (14 สิงหาคม 2561) ส าหรับ

ในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

ฝ่ายตลาด 
 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                                      

27 สิงหาคม 2561 


