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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26  ตุลาคม   2561  
                       

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 22 - 26  ตุลาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  43 

ของปี 2561 เคล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดยตลาด

ไดรั้บปัจจยับวกอยูบ่า้ง  หลงั Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 16 ตุลาคม 

2561 มีจ านวน 23.390 ลา้นตนั ลดลงจาก 31.329 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 25.869 

พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก 21.085 พนัลา้นลิตร ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง  หลงัจากท่ีแตะระดบัสูงสุดรอบ 9 เดือน

คร่ึงในวนัพุธท่ี 24 ตุลาคม โดยดีลเลอร์กล่าวว่า การท าก าไรก่อนการเลือกตั้งในบราซิลกดดนัให้ราคาน ้ าตาล

ลดลง ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 13.68-14.24 เซนต์ และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.84 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.05 เซนต์ หรือ 0.36% และราคาน ้ าตาลตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 13.81-14.29 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  13.94  เซนต์ ลดลง 0.07 

เซนต ์หรือ 0.50% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
26  ตุลาคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
19 ตุลาคม   2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 14.24 13.68 13.84 13.89 -0.05 
พฤษภาคม 2562 14.29 13.81 13.94 14.01 -0.07 
กรกฎาคม 2562 14.26 13.85 13.95 14.07 -0.12 
ตุลาคม 2562 14.35 13.99 14.10 14.22 -0.12 
มีนาคม 2563 14.82 14.45 14.60 14.74 -0.14 
พฤษภาคม  2563 14.75 14.40 14.51 14.64 -0.13 
กรกฎาคม 2563 14.67 14.29 14.41 14.53 -0.12 
ตุลาคม 2563 14.68 14.29 14.41 14.51 -0.10 
มีนาคม 2564 14.97 14.61 14.69 14.76 -0.07 
พฤษภาคม  2564 14.78 14.35 14.50 14.66 -0.16 
กรกฎาคม  2564 14.67 1427 14.37 14.60 -0.23 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

  วนัท่ี 26  ตุลาคม  2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 994,600 แฮคแต หรือ 89.7% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  

(1,108,900 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 958,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

36.2 ลา้นตนั ลดลงจาก 40.8 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 14.3%  อยูท่ี่ 36.43 ตนั/แฮคแต 

จาก 42.51 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   และขณะเดียวกนั The Institute for Agricultural Market Studies (IKAR) 

คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของรัสเซียปี 2561/2562 จะลดลงเหลือ  5.5-5.8 ลา้นตนั จาก 5.8-6.0 ลา้นตนั จากท่ีคาด

ไวก่้อนหนา้น้ี  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้  และผลผลิตน ้าตาลในปีน้ียงัคงต ่ากวา่การบริโภค

ภายในประเทศ ท่ี 6.0-6.1 ลา้นตนั  แต่จะยงัคงสามารถส่งออกน ้าตาล 150,000-200,000 ตนั ถา้หากมีการ

น าเขา้ในปีน้ีประมาณ 0.3 ลา้นตนั  รวมทั้งจากสต็อคท่ีน าเขา้ในปีก่อน 

 วนัท่ี 26  ตุลาคม  2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง     

ณ วนัท่ี 24 ตุลาคม  2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้ 757,900 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 5.89 

ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 36 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต นอ้ยกวา่ปีก่อน 2 โรงงาน และเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 24

ตุลาคม 2560 ท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 823,700 ตนั จากปริมาณบ้ีท 6.03 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 12.9% 

ลดลงจาก 13.7%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 23 ตุลาคม 
2561 เกษตรกรชาวยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 184,000 แฮคแต หรือ 66% จากพื้นท่ีเพาะปลูก
บ้ีททั้งส้ิน 279,100 แฮคแต   ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดอ้ยูท่ี่ 8.9 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.4 ตนั/แฮคแต  
ทั้งน้ี ทางกระทรวงไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน  แต่มีรายงานวา่การเก็บเก่ียวบ้ีทในปีท่ีแลว้ท่ีส้ินสุด
ลงในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้213,000 แฮคแต ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียว
ไดอ้ยูท่ี่ 9.3 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.5 ตนั/แฮคแต   
 วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561  เบลารุส

เก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 79,300 แฮคแต หรือ 79.8% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งส้ิน 99,300 แฮคแต 

เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 75,000 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้3,653,900 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 3,590,600 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.1 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 47.9 ตนั/แฮคแต ในปี

ก่อน และเปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.87%  เพิ่มข้ึนจาก 16.12% ในปีก่อน 
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ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 23  ตุลาคม  2561  MARS ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกบัผลผลิตทางการเกษตรของสหภาพ

ยโุรป (EU) ไดป้รับปรุงประมาณการผลผลิตบ้ีทของปี 2561/2562 เฉล่ียเหลือ 72.70 ตนั/แฮคแต จาก  73.30 

ตนั/แฮคแต ในเดือนกนัยายน (ปี 2560/2561 : 81.10 ตนั) โดยท่ีฝร่ังเศสลดลงเหลือ 85.50  ตนั/แฮคแต จาก 

87.50  ตนั/แฮคแต (ปี 2560/2561 : 95.10 ตนั/แฮคแต) และเยอรมนี 70.80 ตนั/แฮคแต จาก 71.70 ตนั/แฮคแต 

(ปี 2560/2561 : 83.80 ตนั/แฮคแต)  ประมาณการใหม่อยูท่ี่ 2.8% ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา  ทั้งน้ี

จากสภาพอากาศท่ีร้อนและแหง้แลง้ทางภาคเหนือของยโุรป ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลง 

วนัท่ี 23 ตุลาคม 2561 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลคร้ังท่ี 2
ในฤดูการผลิต 2561/2562  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2561/2562 
ปี 2560/2561 

ประมาณการคร้ังท่ี 2 ประมาณการคร้ังแรก 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 391,873 391,922 385,848 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 68.4 70.6 83.7 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 

(ตนั) 
26,807,866 27,684,766 32,300,382 

เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 18.37 18.03 17.82 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 4,411,642 4,466,535 5,197,226 

 
อเมริกากลาง-เหนือ 
 วนัท่ี 25  ตุลาคม  2561 CONADESUCA  ของเมก็ซิโก ประมาณการผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโก

คร้ังแรกของปี 2561/2562 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 
ประมาณการคร้ังที ่1 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 822,925 784,661 777,078 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 55,796,434 53,335,717 53,308,643 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,249,201 6,009,520 5,957,170 
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อตัราการหีบสกดั (%) 11.20 11.27 11.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.59 7.66 7.67 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 67.80 67.97 68.60 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  24 ตุลาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม  2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 25.588 32.520 -21.32 483.563 501.302 -3.54 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.118 1.990 -43.83 23.390 31.329 -25.34 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.480 1.585 -6.62 25.869 21.085 +22.69 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 142.51 146.39 -2.65 140.45 136.80 +2.67 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

32.17 43.88 -26.69 36.14 47.94 -24.61 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

67.83 56.12 +20.87 63.86 52.06 +22.67 
 

วนัท่ี 25  ตุลาคม  2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า 
ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2561 ดงัน้ี 

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,089,783 547,275  +99.13 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 27,508,092 26,134,563 +5.26 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

83.7 78.3 +6.90 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 15.24 13.72 +11.08 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.22 13.55 +4.94 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 166,083 75,086 +121.19 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 3,911,651 3,541,233 +10.46 
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เอเชีย 
 วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561  2561  มีรายงานจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอินเดียระบุวา่ปัญหาการระบาด

ของดว้งขาว (white grubs) ในรัฐ Maharashtra และปัญหาความแหง้แลง้ในรัฐ Uttar Pradesh  มีแนวโนม้ท่ีจะ

ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2561/2562 ลดลงเล็กนอ้ย ขณะท่ีกรรมการของสมาคมโรงงานน ้าตาล

แห่งอินเดีย (ISMA) มีก าหนดจะประชุมในวนัท่ี 29 ตุลาคม เพื่อปรับปรุงประมาณการผลผลิตน ้าตาลใน

ฤดูกาลใหม่ โดยเบ้ืองตน้บ่งช้ีวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดงลงมาอยูท่ี่ประมาณ 32 ลา้นตนั จาก 32.25 ลา้นตนั ในปี 

2560/2561 และ ISMA ไดค้าดวา่ ผลผลิตน ้าตาลจะอยูร่ะหวา่ง 35 - 35.5 ลา้นตนั ในประมาณการคร้ังแรกเม่ือ

เดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา  อน่ึง F.O. Licht  ไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2561/2562  จะลดลง

มาอยูท่ี่ 32.2 ลา้นตนั ดงันั้นตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ของ ISMA จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประมาณการดุลยภาพ

น ้าตาลของโลกท่ีเกินดุลแต่อยา่งใด ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ Maharashtra เพิ่มข้ึนประมาณ 25% ใน

ปี 2561/2562 เป็น 1.14 ลา้นแฮคแต จาก 0.92 ลา้นแฮคแต ในปี 2560/2561 และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ 

Uttar Pradesh คาดวา่จะไม่เปล่ียนแปลง โดยอยูท่ี่ 2.34 ลา้นแฮคแต จาก 2.33 ลา้นแฮคแต ในปี 2560/2561  

อยา่งไรก็ตามการผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh ปี 2561/2562 มีแนวโนม้วา่จะต ่ากวา่ประมาณการเบ้ืองตน้

ท่ี 13.0-13.5 ลา้นตนั  เทียบกบั 12.05 ลา้นตนัในปี 2560/2561  และจากการประมาณการผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน

ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนท่ีผา่นมาในอินเดียเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงแคบ ๆ ท่ี 29.80-30.50 รูปี/กิโลกรัม (1 

เหรียญสหรัฐฯ  = 73.04 รูปี) เทียบกบัราคาขายขั้นต ่า (MSP) ซ่ึงอยูท่ี่ 29 รูปี/กิโลกรัม 

วนัท่ี 24  ตุลาคม  2561 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนกนัยายน  

2561 จ านวน 190,000  ตนั  เพิ่มข้ึน 17%  จาก 161,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึนจาก 

150,000 ตนั ในเดือนสิงหาคม  รวมในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 2.434 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.288 ลา้นตนั ในปีก่อน  การน าเขา้ดงักล่าวเป็นการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ  โดยไม่รวมกบั

น ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้จากชายแดนทางตอนใต ้ 

 วนัท่ี 24 ตุลาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 7 ตุลาคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,016,032 586,864 +73.13 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 81,152 43,789 +85.33 
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โมลาส (ตนั) 38,484 19,578 +96.57 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 7.99 7.46 +7.04 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.79 3.34 +13.54 

 

 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดูการ

ผลิตปี 2561/2562 ในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ J-Spec  (MT.) Hi-Pol. (MT.) 
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562 3,000.00 49,333.33 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2562 3,000.00 61,333.33 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2562 - 24,000.00 
              รวม 6,000.00 134,666.66 

  

 วนัท่ี 22  ตุลาคม  2561  มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  ปากีสถานส่งออกน ้าตาล 

1.55 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) โดยในเดือนกนัยายนส่งออกประมาณ 15,000 ตนั  ลดลงจาก 48,000 

ตนั ในเดือนสิงหาคม และ 22,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยในปี 2559/2560 ปากีสถาน

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 376,000 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 

 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

โดยตลาดไดรั้บปัจจยับวกอยูบ่า้ง  หลงั Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 16 

ตุลาคม 2561 มีจ านวน 23.390 ลา้นตนั ลดลงจาก 31.329 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 

25.869 พนัลา้นลิตรเพิ่มข้ึนจาก 21.085 พนัลา้นลิตร ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง  หลงัจากท่ีแตะระดบัสูงสุดรอบ 9 

เดือนคร่ึงในวนัพุธท่ี 24 ตุลาคม โดยดีลเลอร์กล่าววา่ การท าก าไรก่อนการเลือกตั้งในบราซิลกดดนัราคาน ้าตาล    
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ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 12,535 ล็อต  หรือประมาณ 636,778 ตนั ลดลงจากท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short)  36,289 ล็อต  หรือประมาณ 1.843 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ( 16 ตุลาคม  2561)    ส าหรับใน

ระยะสั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

 

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

 ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

29 ตุลาคม  2561 
  

 

  

  

 


