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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29  มิถุนายน 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (25 - 29 มิถุนายน 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 26 ของ

ปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ในช่วงแรก

ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมากจากแรงหนุนของขอ้มูลท่ีเผยถึงการผลิตเอทานอลมากกวา่ความคาดหมาย

จากผูผ้ลิตออ้ยชั้นน าอยา่งบราซิล  ซ่ึง Unica เผยวา่โรงงานในบราซิลผลิตเอทานอล 1.44 พนัลา้นลิตร ในช่วง

คร่ึงแรกของเดือนมิถุนายน นบัเป็นปริมาณสูงสุดส าหรับช่วงเวลา 2 สัปดาห์นบัตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 

เน่ืองจากอุปสงคอ์นัแขง็แกร่งจากความไดเ้ปรียบทางราคาเหนือน ้ามนัเบนซินยงัคงกระตุน้ผลผลิตแบบต่อเน่ือง  

ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวา่ เอทานอลดงักล่าวท าจากออ้ย ท าใหมี้ออ้ยส าหรับผลิตน ้าตาลนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์เอาไว ้ 

และสภาพอากาศแหง้แลง้ในบราซิลและความแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิลในช่วงแรกของรอบการซ้ือขาย 

หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลง โดยไดรั้บแรงกดดนัจากการอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิล ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ผ้ลิต

ขายเน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนในการขายโภคภณัฑท่ี์ใช้เงินดอลลาร์ซ้ือขายมากข้ึน เช่น น ้าตาล การลดลง

ดงักล่าวลบลา้งการปรับข้ึนในรอบการซ้ือขายก่อนหนา้ เม่ือราคาทะยานสูงข้ึนจากขอ้มูลท่ีเผยใหเ้ห็นวา่โรงงาน

บราซิลผลิตเอทานอลมากกวา่ความคาดหมาย ท าใหเ้หลือออ้ยในการผลิตน ้าตาลนอ้ยลง โดยเทรดเดอร์ระบุวา่ 

ราคาไม่อาจฝ่าระดบัค่าเคล่ือนไหวเฉล่ีย 10 วนัในวนัศุกร์ ซ่ึงดึงดูดการขายท าก าไรเล็กนอ้ย   และดีลเลอร์ระบุวา่ 

ตลาดทศันะยงัถูกถดดนัจากความกงัวลต่อเน่ืองเก่ียวกบัอุปทานลน้ตลาดโลก ส่วนหน่ึงมาจากการทะยานสูงข้ึน

ของผลผลิตอินเดียในฤดูกาลน้ี  นอกจากนั้น ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัความอ่อนแอบางส่วนของราคาเอทานอลบ

ราซิล ซ่ึงอาจท าใหโ้รงงานบางส่วนเปล่ียนมาผลิตน ้าตาลมากข้ึน  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา

เดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.71-12.33 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.865 เซนต ์ลดลง

จากสัปดาห์ก่อน 0.19 เซนต ์หรือ 1.58% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

12.02-12.65 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.25  เซนต ์ลดลง 0.16 เซนต ์หรือ 1.29% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 มิถุนายน 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 มิถุนายน 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2561 12.33 11.71 11.86 12.05 -0.19 
ตุลาคม 2561 12.65 12.02 12.25 12.41 -0.16 
มีนาคม 2562 13.27 12.69 12.95 12.98 -0.03 
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พฤษภาคม 2562 13.28 12.74 13.04 13.00 +0.04 
กรกฎาคม 2562 13.33 12.85 13.14 13.09 +0.05 
ตุลาคม 2562 13.47 13.03 13.31 13.26 +0.05 
มีนาคม 2563 14.00 13.55 13.82 13.80 +0.02 
พฤษภาคม  2563 14.05 13.60 13.85 13.83 +0.02 
กรกฎาคม 2563 14.10 13.70 13.89 13.86 +0.03 
ตุลาคม 2563 14.30 13.96 14.09 14.04 +0.05 
มีนาคม 2564 14.66 14.55 14.45 14.36 +0.09 
พฤษภาคม  2564 - - 14.49 14.40 +0.09 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 29 มิถุนายน 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 75,993.7 68,732.5 71,837.9 80,979.9 79,309.1 
ผลผลิต 194,241.5 193,080.5 179,555.0 174,048.9 180,730.2 
การน าเขา้ 69.108.4 68,226.3 70.098.1 71,619.0 64,564.6 
การบริโภค 186,371.0 183,672.9 180,614.0 179,849 178,532.9 
การส่งออก 69,754.5 70,372.9 72,144.6 74,960.2 65,091.0 
สตอ็คปลายปี 83,218.2 75,993.7 68,732.5 71,837.9 80,979.9 
+/- ผลผลิต  1,160.8 13,525.7 5,506.1 -6,681.3 -782.7 
+/- %  0.60 7.53 3.16 -3.70 -0.43 
+/- การบริโภค 2,698.1 3,058.9 764.3 1,316.8 2,575.7 
+/-% 1.47 1.69 0.42 0.74 1.46 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
44.65 41.37 38.05 39.94 45.36 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

7,224.5 7,261.2 -3,105.4 -9,142.0 1,670.8 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 25 มิถุนายน  2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,137,500 แฮคแต เพิ่มข้ึน 700 แฮคแต จากสัปดาห์ท่ีผา่นมา และลดลงจาก 

1,187,100 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  หรือ 103.8%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการ

ผลิตน้ี  ในขณะท่ี Soyuzrossakhar คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะลดลงเพียง 4.3% เหลือ 1.150 ลา้นแฮคแต 

เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย พื้นท่ีเพาะปลูกทางภาคใตป้ระสบปัญหากบัภยัแลง้ และพื้นดินขาดความ  

ชุ่มช้ืน  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   

เพียง ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 781,578 777,618 +0.51 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 53,234,109 53,250,827 -0.03 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,003,477 5,951,506 +0.87 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.28 11.18 +0.90 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.68 7.65 +0.36 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.11 68.48 -0.54 

  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561   มีรายงานวา่  บราซิลผลิตน ้าตาลออร์แกนิคในปี 2561/2562 ณ ส้ินเดือน
พฤษภาคม ไดจ้  านวน 24,262 ตนั  ลดลงจาก 33,960 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปีน้ีโรงงาน
มุ่งเนน้ผลิตเอทานอลจึงส่งผลต่อผลผลิตน ้าตาลออร์แกนิค  โดยรัฐ  SP ผลิตน ้าตาลออร์แกนิคได ้ 12,980 ตนั 
(5,849 ตนั ในปีก่อน)  และรัฐ  Goiás 11,282 ตนั (28,111 ตนั ในปีก่อน)   อน่ึง ในปี 2560/2561 บราซิลผลิต
น ้าตาลออร์แกนิคไดสู้งถึง 219,000 ตนั 
 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561   บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ ถึง ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561  
โรงงานน ้าตาลในบราซิลไดท้  าราคาขายน ้าตาลเพื่อการส่งออกในปี 2561/2562  เป็นจ านวน 66.06% โดยไดรั้บ
ราคาเฉล่ีย 14.13 เซนต/์ปอนด์ 
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 วนัท่ี 28 มิถุนายน  2561  Datagro ไดป้รับลดประมาณการปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลในปี 2561/2562 เหลือ 562 ลา้นตนั จาก 564 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนพฤษภาคม  และลดลง 

5.8% จาก 596.3 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 เน่ืองจากสภาพอากาศและอายขุองตอออ้ย ท าใหป้ริมาณออ้ยลดลง 

และ Datagro ยงัปรับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลลงเหลือ 29.05 ลา้นตนั  จาก 30.05 ลา้นตนั ในประมาณ

การคราวก่อน และลดลง 19.4% จาก 36.06 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 28.33 

พนัลา้นลิตร ในประมาณการคราวก่อน เพิ่มข้ึนจาก 26.85 พนัลา้นลิตร และเพิ่มข้ึน 8.6% จาก 26.09 พนัลา้น

ลิตร ในปี 2560/2561 ส าหรับสัดส่วนออ้ยท่ีจะใชใ้นการผลิตน ้าตาลคาดวา่จะอยูท่ี่ 39.4% 

 วนัท่ี 26  มิถุนายน  2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

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

 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 

ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 42.034 39.507 +6.40 176.977 151.716 +16.65 
ผลผลิตน ้าตาล  (ลา้นตนั) 1.978 2.390 -17.21 7.470 8.104 -7.83 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.148 1.511 +42.17 8.711 5.827 +49.49 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 135.45 128.58 +5.34 126.50 121.00 +4.55 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 36.47 49.37 -26.13 35.02 46.33 -24.41 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

63.53 50.63 +25.48 64.98 53.67 +21.07 
 

 วนัท่ี 25 มิถุนายน  2561  มีหน่วยงานต่าง ๆ คาดการผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2561/2562 ดงัน้ี 

 

หน่วยงาน ออ้ย 

(ลา้นตนั) 

น ้าตาล 

(ลา้นตนั) 

เอทานอล 

(พนัลา้นลิตร) 

    Conab 580.2 32.8 26.3 

    Datagro 562.0 29.0 28.3 
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    Intl FCStone 587.7 31.0 27.7 

    JOB Economia 585.0 30.0 28.0 

    Copersucar 555.0 28.0 27.0 

    Agroconsult 570.0 29.4 27.2 

    Archer 563.0 28.5 26.4 

    F.O. Licht 570.0 28.6 28.6 

    Unica 2017/2018 596.3 36.0 26.1 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 27 มิถุนายน  2561  MSIRI ของมอริเชียส รายงานการผลิตน ้าตาลของมอริเชียสปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 64,068 109,476 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 5,416 8,932 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 10.21 9.84 -4.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.45 8.16 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.90 80.10 +1.15 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 25 มิถุนายน  2561  2561 SRA  รายงานผลผลิตผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ ในปี 2560/2561  

(กนัยายน-สิงหาคม) ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 16,833 ตนั เทียบกบั 43,561 ตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 มีจ านวน 2,038,421 ตนั  ลดลงจาก 

2,376,914 ตนั  ในปี 2559/2560  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 23.299 ลา้นตนั  เทียบกบั 26.367 ลา้นตนั ในปี

ก่อน  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 8.75% ลดลงจาก 9.01% ในปีก่อน 
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วจิารณ์และความเห็น 

               ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตลาด

ไดรั้บแรงหนุนอนัเป็นผลมากจากแรงหนุนของขอ้มูลท่ีเผยถึงการผลิตเอทานอลมากกวา่ความคาดหมายจาก

ผูผ้ลิตออ้ยชั้นน าอยา่งบราซิล  ซ่ึง Unica เผยวา่โรงงานในบราซิลผลิตเอทานอล 1.44 พนัลา้นลิตร ในช่วงคร่ึง

แรกของเดือนมิถุนายน นบัเป็นปริมาณสูงสุดส าหรับช่วงเวลา 2 สัปดาห์นบัตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553  

และสภาพอากาศแหง้แลง้ในบราซิลและความแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิลในช่วงแรกของรอบการซ้ือขาย โดย    
เทรดเดอร์ระบุวา่ ราคาไม่อาจฝ่าระดบัค่าเคล่ือนไหวเฉล่ีย 10 วนั ซ่ึงดึงดูดการขายท าก าไรเล็กนอ้ย   และ ตลาด
ยงัถูกถดดนัจากความกงัวลต่อเน่ืองเก่ียวกบัอุปทานลน้ตลาดโลก ส่วนหน่ึงมาจากการทะยานสูงข้ึนของผลผลิต
อินเดียในฤดูกาลน้ี  นอกจากนั้น ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัความอ่อนแอบางส่วนของราคาเอทานอล  บราซิล ซ่ึง
อาจท าให้โรงงานบางส่วนเปล่ียนมาผลิตน ้าตาลมากข้ึน  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ     
ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 4,340 ล็อต  หรือ
ประมาณ 220,472 ตนั ลดลงข้ึนจาก 32,240 ล็อต  หรือประมาณ 1.638 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (19 
มิถุนายน 2561) ส าหรับในระยะ สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่
ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ี
ผา่นมา 
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