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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  ตุลาคม  - 2 พฤศจิกายน   2561                        
         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 29  ตุลาคม – 2  พฤศจิกายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี  44 ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน แมใ้นช่วงแรกราคาจะ

ไดรั้บแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของค่าเงินเรียล ซ่ึงทะยานสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 เดือนคร่ึง หลงับราซิลเลือก

นาย Jair Bolsonaro ซ่ึงเป็นนกัการเมืองฝ่ายขวาจดัท่ีเป็นท่ีโปรดปรานของตลาดเป็นประธานาธิบดีบราซิลในวนัท่ี 

28 ตุลาคมท่ีผา่นมา  อยา่งไรก็ตามราคาน ้าตาลร่วงเขา้สู่แดนลบหลงัจากเงินเรียลปรับตวัอ่อนค่าลง และการซ้ือเก็ง

ก าไรชะลอตวั ในขณะท่ีอุปทานยงัคงล้นตลาด ผูเ้ขา้ร่วมในตลาดยอมรับว่าสัญญาณของความเป็นไปได้ของ

ผลผลิตลดลงเม่ือไม่นานมาน้ีช่วยหนุนราคาน ้ าตาล แต่ดีลเลอร์ระบุวา่ ความสนใจยงัคงอยูท่ี่ความเป็นไปไดข้อง

การส่งออกน ้ าตาลจากอินเดียจ านวน 5 ลา้นตนั และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีความเช่ือมัน่

เชิงบวกมากข้ึนในตลาดสินคา้โภคภณัฑ์กระตุน้การเขา้ซ้ือคร้ังใหม่ของกองทุน และดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงเป็นแรง

หนุนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ โดยดีลเลอร์กล่าวว่า ราคาปรับตวัข้ึนจากความแข็งแกร่งของสินคา้โภคภณัฑ์ในวง

กวา้ง   ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.08-14.05 เซนต ์และปิดตลาด

คร้ังสุดท้ายท่ี 13.44 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.40 เซนต์ หรือ 2.89% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหวา่ง 13.18-14.11 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.57  เซนต์ ลดลง 0.37 เซนต ์หรือ 

2.65% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

2 พฤศจิกายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
26 ตุลาคม   2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 14.05 13.08 13.44 13.84 -0.40 
พฤษภาคม 2562 14.11 13.18 13.57 13.94 -0.37 
กรกฎาคม 2562 14.10 13.25 13.64 13.95 -0.31 
ตุลาคม 2562 14.23 13.45 13.82 14.10 -0.28 
มีนาคม 2563 14.69 13.97 14.31 14.60 -0.29 
พฤษภาคม  2563 14.56 13.95 14.27 14.51 -0.24 
กรกฎาคม 2563 14.46 13.90 14.20 14.41 -0.21 
ตุลาคม 2563 14.37 14.00 14.23 14.41 -0.18 
มีนาคม 2564 14.65 14.36 14.52 14.69 -0.17 
พฤษภาคม  2564 14.45 14.19 14.35 14.50 -0.15 
กรกฎาคม  2564 14.23 14.12 14.22 14.37 -0.15 
ตุลาคม  2564 - - 14.31 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 

2561 เกษตรกรชาวยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 211,000 แฮคแต หรือ 76% จากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท

ทั้งส้ิน 279,100 แฮคแต   ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดป้ระมาณ 10.2 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.6 ตนั/แฮคแต  

ทั้งน้ี ทางกระทรวงไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน  แต่มีรายงานวา่การเก็บเก่ียวบ้ีทในปีท่ีแลว้ท่ีส้ินสุดลง

ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้246,000 แฮคแต ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได้

อยูท่ี่ 10.9 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.3 ตนั/แฮคแต    ขณะท่ี สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน 

(Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม  2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้895,800 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่

กระบวนการผลิต 6.89 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 40 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน และเทียบ

กบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ท่ีผลิตน ้าตาลได ้1.003 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 7.24 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยู่

ท่ี 13.0% ลดลงจาก 13.9%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 30  ตุลาคม  2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้1,013,600 แฮคแต หรือ 91.4% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  (1,108,900 

แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 991,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 37.1 ลา้นตนั 

ลดลงจาก 42.2 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 13.9%  อยูท่ี่ 36.61 ตนั/แฮคแต จาก 42.51 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี  30 ตุลาคม 2561  เบลารุส

เก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้86,600 แฮคแต หรือ 87.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งส้ิน 99,300 แฮคแต เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจาก 81,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้4,052,500 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

3,914,200 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.79 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 48.34 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และ

เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.90%  เทียบกบั 16.13% ในปีก่อน  ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล (Belsakhar) รายงานวา่

เบลารุสผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 262,700 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 2,051,100 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อตัรา

การหีบสกดัมีเพียง 12.81% 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  ส านกังานสถิติของเนเธอร์แลนดร์ายงานในเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2561 วา่ในปี 2561 เนเธอร์แลนดจ์ะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 6,908,805 ตนั ลดลง 13.2% จาก 7,959,266 ตนั ในปีก่อน  

จากพื้นท่ีเพาะปลูก 85,218 แฮคแต (ปี 2560 : 85,352 แฮคแต) และคาดวา่ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียจะอยูท่ี่ 81.1 ตนั/แฮค

แต ลดลงจาก 93.3 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และจะส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2561  ในปลายเดือนมกราคม 2562 

 วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU)   ไดอ้อกใบอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากกลุ่ม 

EPA/EBA  ประจ าสัปดาห์ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม จ านวน 701  ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 46,506 ตนั ในสัปดาห์ก่อน   

อน่ึง สหภาพยโุรปอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ถึงล่าสุดมีจ านวน 81,316 ตนั   โดย

น าเขา้จากเบลีซ (30,597 ตนั) และสวาซีแลนด ์(30,535 ตนั)  นอกจากน้ีมีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออก

น ้าตาลทรายขาวในเดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 248,100 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 202,0000 ตนั ท่ีประมาณการไว้

เบ้ืองตน้ และมากกวา่ 122,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ านวน 3.189 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.221 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 16%  อิสราเอล 11%  ซีเรีย 7%   ศรีลงักา 6%  ตุรกี 5%  เลบานอน 4%  และ

มอริเตเนีย 3% ราคาส่งออกเฉล่ียในเดือนสิงหาคมอยูท่ี่ 327 ยโูร/ตนั FOB ลดลงจาก 331 ยโูร ในเดือนกรกฎาคม 

การน าเขา้น ้าตาลในเดือนสิงหาคมมีจ านวนทั้งส้ิน 89,600 ตนั ลดลงจาก 138,800 ในเดือนกรกฎาคมและเทียบ

กบั 240,300 ในเดือนสิงหาคมปีท่ีแลว้ รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้ 1.232 

ลา้นตนั ลดลงจาก 2.223 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยน าเขา้จากกลุ่ม EPA/EBA 42%  และสมาชิกตามขอ้ตกลงการคา้

เสรีกบัอเมริกากลาง โคลมัเบียและเปรู 22%  อฟัริกาใต ้  17%   และบราซิล 6%  และ ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2561 

สหภาพยโุรปมีสต็อคน ้าตาลจ านวน 4.218 ลา้นตนั  ลดลงจาก 5.757 ลา้นตนั ในเดือนก่อน   แต่เพิ่มข้ึนจาก 

1.768 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    

 

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 2  ตุลาคม  2561   กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกน ้ าตาลของบราซิล

เดือนตุลาคม 2561 มีจ านวนเพียง 1.950  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้ าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 2.603 ลา้นตนั ในเดือนก่อน 
และต ่ากวา่ระดบั 2.915 ลา้นตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน   ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดของเดือนตั้งแต่ปี 2548  โดย
ปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายดิบมีจ านวน  1.741  ลา้นตนั เ ทียบกบั 2289 ลา้นตนั   ในเดือน 
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กนัยายน และเทียบกบั 2.467 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้าตาลทราย
ลดลงเหลือ 192,209 ตนั จาก 288,852 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 412,466 ตนั ในเดือนตุลาคมปีก่อน  โดย
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษาย-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 13.280 ลา้นตนั  ลดลงจาก 
19.260 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 Datagro คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลปี 2561/2562 

ซ่ึงอยูใ่นช่วงสัปดาห์สุดทา้ยจะมีจ านวน 26.38 ลา้นตนั ต ่าสุดในรอบ 12 ปี เน่ืองจากผลผลิตออ้ยนอ้ยลง และใช้

ออ้ยผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน  เทียบกบัประมาณการคราวก่อนหนา้น้ีท่ีคาดวา่จะผลิตน ้าตาล 

ได ้27.28 ลา้นตนั  และคาดวา่ฤดูการผลิตใหม่ท่ีจะเร่ิมข้ึนในเดือนเมษายนปีหนา้ ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน  

26.4 ลา้นตนั   นาย Plinio Nastari หวัหนา้นกัวิเคราะห์ของ Datagro  กล่าววา่ แมว้า่ในช่วงทา้ยราคาน ้าตาลจะได้

ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน แต่เอทานอลยงัคงใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ ดงันั้นคาดวา่จะยงัคงใหค้วามส าคญักบัการผลิตเอ

ทานอลในฤดูกาลถดัไป  โรงงานน ้าตาลน าออ้ยไปผลิตเป็นน ้าตาลเพียง 35.5% ส่วนท่ีเหลือจะน าไปผลิตเป็นเอ

ทานอล แต่หากราคาน ้ าตาลยงัคงปรับตวัสูงข้ึน อตัราส่วนการผลิตเอทานอลและน ้าตาลอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงในช่วงปลายฤดูถดัไป ขณะเดียวกนัมีการปรับปรุงตวัเลขผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ในฤดูกาลหนา้เป็น 570 ลา้นตนั จากระดบั 540 ลา้นตนั ในประมาณการก่อนหนา้น้ี  โดยปริมาณฝนท่ีตกใน

เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา จะช่วยเพิ่มปริมาณออ้ยในฤดูการเพาะปลูกใหม่ ถา้ไดรั้บการยนืยนัก็จะเป็นคร้ังแรกท่ี

ผลผลิตออ้ยจะเพิ่มข้ึนในช่วงส่ีปีท่ีผา่นมา การคาดการณ์ใหม่ของ Datagro สอดคลอ้งประมาณการล่าสุดของ 

F.O. Licht  ท่ีคาดวา่ผลผลิตออ้ยในปี 2561/2562 จะอยูท่ี่  555 ลา้นตนั และผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 26.36 ลา้นตนั 

สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตเป็นน ้าตาล 35.7% และมีค่าเฉล่ีย ATR ท่ี 139.6 กิโลกรัม/ตนัออ้ย 

 
โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า 
ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2561 ดงัน้ี 

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,263,319 591,094 +113.73 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 28,771,411 26,725,657 +7.65 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ (%) 87.6 80.1 +9.36 
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ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 15.12 13.61 +11.09 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.26 13.56 +5.16 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 191,014 80,448 +137.44 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 4,102,803 3,623,999 +13.21 
 

เอเชีย 
 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 14 ตุลาคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,375,209 860,574 +59.80 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 113,737 67,810 +67.73 
โมลาส (ตนั) 52,514 29,487 +78.09 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.27 7.88 +4.96 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.82 3.43 +11.45 

 
 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  นาย Praful Vithlani ประธานสมาคมผูค้า้น ้าตาล (The All India Sugar 
Traders Association (AISTA)) กล่าววา่ ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ถึงขณะน้ีโรงงานน ้าตาลในอินเดีย
ไดท้  าสัญญาส่งออกน ้าตาลแลว้เป็นจ านวน 830,000 ตนั  โดยเป็นส่วนของโรงงานในรัฐ  Uttar Pradesh  
ประมาณ 450,000 ตนั  และส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลทรายดิบ 
 วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 
2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จะอยูท่ี่ระดบั 32.0 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก  35.0-35.5 ลา้นตนั 
ท่ีคาดการณ์คร้ังก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอาจลดลงถึง 31.5 ลา้นตนั ถา้หากมีการเปล่ียนไปผลิตเป็น  เอทานอล
มากข้ึน พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยหลกัไดแ้ก่รัฐ Uttar Pradesh , Maharashtra และ Karnataka รวมประมาณ 80% ของ
ผลผลิตทั้งหมด  รัฐ Uttar Pradesh คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 12.1 ลา้นตนั  ลดลงจาก 13.0-13.5 ลา้นตนั 
ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนกรกฎาคม  และใกลเ้คียงกบั 12.045 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  รัฐ Maharashtra คาดวา่จะ
ผลิตน ้าตาลได ้9.5 ลา้นตนั  ลดลงจาก 11.0-11.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์คร้ังก่อน  และต ่ากวา่ 10.723 ลา้นตนั ในปี
ก่อน  แมว้า่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึน 25%  ส่วนรัฐ  
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Karnataka แมว้า่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึน 20%  แต่คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 12-13% จากปีก่อน โดย
จะมีจ านวน 4.2 ลา้นตนั  เทียบกบั 4.48 ลา้นสตนั ในประมาณการคราวก่อน นอกจากน้ี ISMA คาดวา่เม่ือส้ินสุด
ปี 2561/2562 อินเดียจะมีสต็อคน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 11.2-11.7 ลา้นตนั  หากสามารถส่งออกไดป้ระมาณ 4.5 ลา้น
ตนั เทียบกบัสตอ็คตน้ปียกมาจ านวน 10.7 ลา้นตนั และการบริโภคภายในประเทศมีประมาณ 25.5-26.0 ลา้นตนั  

วนัท่ี 30  ตุลาคม 2561 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิต
ปี 2561/2562  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  Hi-Pol.  
MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 Avean Sugar SL 3,000.00 53 - - 
Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 49,333.33 66 

1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 Agrex Asia Pte Ltd. 3,000.00 53 - - 
Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 61,333.33 71 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2562 Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 24,000.00 76 
              รวม/เฉลี่ย 6,000.00 53 134,666.66 70.0594 

 
สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2561/2562 

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2562 133,333.33 (100%) 57.3825 - 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 133,333.33 (100%) 60.4925 - 
 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2562   24,000.00   (18.00%) 76.0000 109,333.34 (82.00%) 

รวม/เฉลีย่ 290,666.66 (72.67%) 60.3463 109,333.34 (27.33%) 
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วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย 

ในช่วงแรกราคาไดรั้บแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของค่าเงินเรียล ซ่ึงทะยานสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 เดือนคร่ึง 

หลังบราซิลเลือกนาย Jair Bolsonaro  ซ่ึงเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาจัดท่ี เป็นท่ีโปรดปรานของตลาดเป็น

ประธานาธิบดีบราซิลในวนัท่ี 28 ตุลาคมท่ีผา่นมา    อยา่งไรก็ตามราคาน ้ าตาลร่วงเขา้สู่แดนลบ หลงัจากเงินเรียล

ได้อ่อนค่าลง และการซ้ือเก็งก าไรชะลอตวัลง  ในขณะท่ีอุปทานยงัคงล้นตลาด  ผูเ้ข้าร่วมในตลาดยอมรับว่า

สัญญาณของความเป็นไปได้ของผลผลิตลดลงเม่ือไม่นานมาน้ีช่วยหนุนราคาน ้ าตาล ซ่ึงดีลเลอร์ระบุว่า ความ

สนใจยงัคงอยู่ท่ีความเป็นไปไดข้องการส่งออกน ้ าตาลจากอินเดียจ านวน 5 ลา้นตนั   และในช่วงสุดทา้ยราคาได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีความเช่ือมัน่เชิงบวกมากข้ึนในตลาดสินคา้โภคภณัฑ์กระตุน้การเขา้ซ้ือคร้ังใหม่ของ

กองทุน และดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงเป็นแรงหนุนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ โดยดีลเลอร์กล่าวว่า ราคาปรับตวัข้ึนจาก

ความแข็งแกร่งของสินคา้โภคภณัฑ์ในวงกวา้ง    ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  

30 ตุลาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 27,752 ล็อต  หรือประมาณ 1.410 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจากท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long)  12,535 ล็อต  หรือประมาณ 0.637 ล้านตนั ในสัปดาห์ก่อน

หน้านั้น ( 23 ตุลาคม  2561)    ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ 

ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

 ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

5 พฤศจิกายน 2561 


