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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 -27   กรกฎาคม  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (23 – 27   กรกฎาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์    ท่ี 30 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้่าตลาดจะไดรั้บแรง

หนุนอยูบ่า้งจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ในบราซิล  รวมทั้งทางตอนเหนือของยุโรป  ซ่ึงบัน่

ทอนผลผลิตน ้าตาล  ในขณะเดียวกนัตลาดก็ยงัคงกงัวลเก่ียวกบัการขายน ้ าตาลจากอินเดีย  ซ่ึงมีน ้าตาลส่วนเกินอยู่

เป็นจ านวนมาก  ส่วนรายงานของ Unica  เก่ียวกบัปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วง 1-15 

กรกฎาคม 2561  ซ่ึงมีจ านวน 44.879 ล้านตนั  เทียบกบั 48.000 ล้านตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ ปีก่อน   ซ่ึง

เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด  จึงมีผลต่อราคาน ้ าตาลไม่มากนกั  แรงขายจากกลุ่มกองทุนและ นกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มา  ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิล/เงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง  ส่งผลให้ราคาน ้ าตาลปรับตวั

ลดต ่าลง  โดยเฉพาะน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561  ไดส้ร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New contract Low) ท่ี

ระดบั 10.83 เซนต์  หลงัจากเคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 10.83-11.35 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.88 เซนต ์

ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.24 เซนต์ หรือ 2.16% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 11.90-12.09 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.78  เซนต ์ลดลง 0.06 เซนต ์หรือ 0.51% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

27 กรกฎาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

20 กรกฎาคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.35 10.83 10.88 11.12 -0.24 
มีนาคม 2562 12.09 11.70 11.78 11.84 -0.06 
พฤษภาคม 2562 12.21 11.89 12.02 11.96 +0.06 
กรกฎาคม 2562 12.35 12.01 12.19 12.09 +0.10 
ตุลาคม 2562 12.58 12.23 12.43 12.33 +0.10 
มีนาคม 2563 13.17 12.83 13.02 12.93 +0.09 
พฤษภาคม  2563 13.23 12.98 13.11 13.04 +0.07 
กรกฎาคม 2563 13.27 13.14 13.19 13.13 +0.06 
ตุลาคม 2563 13.48 13.38 13.40 13.36 +0.04 
มีนาคม 2564 13.87 13.87 13.81 13.77 +0.04 
พฤษภาคม  2564 - - 13.87 13.83 +0.04 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561  IKAR คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของรัสเซีย ในปี 2561 จะลดลง 10% เหลือ 6 

ลา้นตนั เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลง การหวา่นบ้ีทล่าชา้ และความแหง้แลง้ทางภาคใตท่ี้เพาะปลูกบ้ีทและ 

Krasnodar และ Rostov ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารเร่ิมเก็บเก่ียวบ้ีทในปีน้ีล่าชา้กวา่ปีก่อน อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ผลผลิต

น ้าตาลจะลดลง แต่ก็ยงัมากกวา่การบริโภคภายในประเทศเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั และปริมาณการส่งออกน ้าตาล 

คาดวา่ไม่น่าจะเกิน 500,000 ตนั ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นโลจิสติก 

 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561  มีรายงานวา่ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-พฤษภาคม)  
เบลารุสส่งออกน ้าตาลจ านวน 182,000 ตนั  เทียบกบั 93,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในปี 2560  
เบลารุสส่งออกน ้าตาลจ านวน 442,464 ตนั  เทียบกบั 379,964 ตนั ในปี 2559  และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 
2561 เบลารุสส่งออกกากน ้าตาลจ านวน 35,440 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 8,830 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  โดย
ในปี 2560 ส่งออกจ านวน 66,202 ตนั  เทียบกบั 90,078 ตนั ในปี 2559 

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบบ้ีท

คร้ังท่ี 3 ของปี 2561  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 12.20 11.88 13.07 11.44 12.80 12.40 12.32 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 225.0 235.0 268.0 256.0 289.0 283.0 266.2 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 27.45 27.92 35.03 29.18 36.99 35.09 32.84 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 21.60 22.56 26.00 23.55 26.88 25.19 24.83 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 2.64 2.68 3.40 2.68 3.44 3.12 3.07 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 96,000 96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 93,400 

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561  รายงานผลการทดสอบบ้ีทของสวสิเซอร์แลนด ์ คร้ังท่ี 1 ของปี 2561  เม่ือ

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2556-2560 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.30 15.20 13.70 17.20 13.90 14.80 14.96 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 43.50 49.20 30.90 41.60 58.40 31.00 42.22 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 6.60 7.48 4.24 7.16 8.11 4.59 6.31 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.10 15.50 14.10 17.80 13.70 16.00 15.42 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 45.90 52.80 38.60 37.10 55.40 25.00 41.78 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 7.79 8.18 5.46 6.60 7.56 4.00 6.369 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

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

 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 44.879 48.000 -6.50 267.42
1 

247.430 +8.08 
ผลผลิตน ้าตาล  (ลา้นตนั) 2.389 3.114 -23.30 12.139 14.202 -14.53 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.390 1.893 +26.24 13.450 9.522 +41.25 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 145.47 135.07 +7.70 131.86 125.45 +5.10 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 38.40 50.41 -23.82  36.13 

131321
3 

48.02 -24.76 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

61.60 49.59 +24.22 63.87 51.98 +22.87 
  
 วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561  Datagro  คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 
2561/2562 จะมีจ านวน 557 ลา้นตนั  ลดลงจาก 562 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  ผลผลิตน ้าตาลต่อตนั
ออ้ย (ATR) จะเพิ่มข้ึนจาก 136.7 กิโลกรัม/ตนัออ้ย เป็น 138.5 กิโลกรัม/ตนัออ้ย   และคาดวา่  ATR  รวมจะ
ลดลง 5.3% เม่ือเทียบกบัปี 2560/2561 จากกบัท่ีคาดวา่จะลดลง 5.1% .ในประมาณการคราวก่อน  
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน

ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ถึงวนัท่ี 22 กรกฎาคม  มีจ านวน 1,548,704 ตนั  ลดลงจาก 1,574,179 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 1,533,282 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  รวมในปี 2561/2562 ปริมาณออ้ยเขา้

หีบมีจ านวน 8,211,784 ตนั  หรือ 23.9% ของฤดูการผลผลิตน้ีท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 34.381 ลา้นตนั  ซ่ึงเทียบกบั 

34.265 ลา้นตนั ในประมาณการก่อนเปิดหีบ ส าหรับ CCS เพิ่มข้ึนเป็น 13.51% ในสัปดาห์ก่อน  ซ่ึงท าให ้CCS 

เฉล่ียในฤดูการผลิตน้ีเท่ากบั 12.87%  เทียบกบั 12.08% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,770,888 27,800,456 -14.49 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,078,003 2,484,592 -16.36 
โมลาส (ตนั) 1,114,926 1,254,383 -11.12 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.74 8.94 -2.19 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.69 4.51 3.95 

 
วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 มีรายงานวา่  อินเดียส่งออกน ้าตาล  400,000 ตนั ไปยงัประเทศต่าง ๆ ใน

ตะวนัออกกลาง และศรีลงักา ภายใตค้  าสั่งของรัฐบาลท่ีอนุมติัใหส่้งออกน ้าตาลจ านวน 2 ลา้นตนั ในปี 

2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) โดยรัฐบาลจะใหเ้งินสนบัสนุน 55 รูปี/ตนัออ้ย (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 68.76 

รูปี)  โดยน ้าตาลส่วนใหญ่มาจากรัฐ Maharashtra  และรัฐ Karnataka อน่ึง อินเดียเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่

อนัดบั 2 ของโลก คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 32.25 ลา้นตนั  เทียบกบั 20.3 ลา้นตนั ในปีก่อน  ความตอ้งการ

ภายในประเทศมีจ านวน 25 ลา้นตนั/ปี และเม่ือเดือนท่ีแลว้อินเดียไดอ้นุญาตใหส่้งออกน ้าตาลเป็นจ านวนถึง 

175,000 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกในฤดูการผลิตน้ีไม่น่าจะเกิน 500,000 ตนั 
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 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลอินเดียรายงานพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของอินเดีย ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 

2561 มีจ านวน 5.052 ลา้นแฮคแต  เพิ่มข้ึน 1.6% จาก 4.972 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2561  มีรายงานวา่ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  

ยงัคงชะลอตวัอยู ่ โดยในเดือนมิถุนายนส่งออกจ านวน 110,000 ตนั ซ่ึงสูงสุดส าหรับเดือนน้ีนบัตั้งแต่ปี 2556  

เทียบกบั 170,000 ตนั ในเดือนพฤษภาคม  และ  5,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของ     ปีก่อน รวมในช่วง 8 

เดือนแรกของปี 2560/2561 ปากีสถานส่งออกน ้าตาลเป็นจ านวนเกือบ 1.4 ลา้นตนั  เทียบกบั 308,000 ตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปี 2559/2560  อน่ึง ในปี 2559/2560  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลทั้งส้ิน 400,000 ตนั  เทียบกบั 

274,000 ตนั ในปี 2558/2559  ส าหรับในเดือนกนัยายน 2560 รัฐบาลอนุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล

จ านวน 500,000 ตนั  และในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มอีก 1.5   ลา้นตนั โดยในเดือนมิถุนายน 2561 

โรงงานไดรั้บอนุมติัใหส่้งออกน ้าตาลจ านวน 2.000 ลา้นตนั   ส าหรับผลผลิตน ้ าตาลของปากีสถานในปี 

2559/2560 มีจ านวนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 7.5 ลา้นตนั  ความตอ้งการภายในประเทศมีจ านวน 5-6 ลา้นตนั  

และสตอ็คน ้าตาลส่วนเกินมีจ านวน 1.5 ลา้นตนั  ส่วนผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 ในระหวา่งเดือน

กรกฎาคม-พฤษภาคม มีจ านวน 6.556 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 7% จาก 7.044 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปี 2559/2560 

 
วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบ 

กบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บปัจจยับวกจากข่าวความ

แหง้แลง้ในบราซิล และทางตอนเหนือของยุโรป  ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลง  แต่ตลาดก็ยงัคงกงัวลเก่ียวกบั

น ้าตาลส่วนเกินของอินเดียท่ีมีเป็นจ านวนมาก  ข่าว  Unica  รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ผลผลิตน ้าตาลและเอทา

นอล ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม 2561  เป็นไปตามท่ีตลาดคาดการณ์  จึงไม่มีผลกระทบต่อความ

เคล่ือนไหวของราคา  แต่แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองไดก้ดดนัให้ราคา

น ้าตาลต่างปรับตวัลดลง  โดยเฉพาะราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 ไดส้ร้างจุดต ่าสุดใหม่ท่ี 10.83 

เซนต ์(26 กรกฎาคม 2561)  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ      
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ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 99,141 ล็อต  หรือ

ประมาณ 5.036 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 92,063 ล็อต  หรือประมาณ 4.677 ลา้นตนัในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (17 

กรกฎาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่

ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
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ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากัด                                                                                                      

31 กรกฎาคม 2561 

 

  


