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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 5  ตุลาคม   2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 1 – 5  ตุลาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  40 ของปี 

2561 ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดยราคาไดรั้บแรงหนุนจากสกุล

เงินเรียลของบราซิลแข็งค่าข้ึน  และมีการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ  การเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลรอบแรกมีก าหนดจดัข้ึนในวนัอาทิตย ์ซ่ึงการแข่งขนัเพิ่มความ

ผนัผวนต่อค่าเงินในบราซิล โดยเงินเรียลแข็งค่าข้ึนกวา่ 5% เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 วนัท่ีผา่นมา  

ขณะท่ีขอ้มูลของนาย Thomas Kujawa ของบริษทั Sucden Financial ระบุว่า ผูเ้ขา้ร่วมตลาดยงัคงระมดัระวงัเร่ือง

ความเส่ียงดา้นการส่งออกของอินเดีย โดยเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561  ราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 

ร่วงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปี ท่ีระดบั 9.83 เซนต ์หลงัอินเดียอนุมติัการอุดหนุนเพื่อกระตุน้การส่งออกน ้ าตาล 5 

ลา้นตนั  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 11.03-12.70 เซนต์ และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.63 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.43 เซนต์ หรือ 12.77% และราคาน ้ าตาลตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.15-12.80 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.75  เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.46 เซนต ์

หรือ 12.93% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5  ตุลาคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 กนัยายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 12.70 11.03 12.63 11.20 +1.43 
พฤษภาคม 2562 12.80 11.15 12.75 11.29 +1.46 
กรกฎาคม 2562 12.88 11.30 12.85 11.41 +1.44 
ตุลาคม 2562 13.13 11.65 13.10 11.74 +1.36 
มีนาคม 2563 13.69 12.33 13.66 12.39 +1.27 
พฤษภาคม  2563 13.68 12.63 13.66 12.54 +1.12 

.132 กรกฎาคม 2563 13.68 12.76 13.66 12.65 +1.01 
ตุลาคม 2563 13.83 13.15 13.81 12.87 +0.94 
มีนาคม 2564 14.16 13.55 14.12 13.28 +0.84 
พฤษภาคม  2564 14.10 13.90 14.08 13.27 +0.81 
กรกฎาคม  2564 - - 14.12 13.34 +0.78 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 

วนัท่ี  1  ตุลาคม 2561 ตลาดน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 

ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 

5,337 ลา้นตนั หรือ 271,120 เมตริกตนั  โดยมีบริษทั Wilmar (3,305 ล็อต)  บริษทั  Sucden (1,110 ล็อต)  และ 

บริษทั  E D & F Man (922 ล็อต)  เป็นผูส่้งมอบ และบริษทั Louis Dreyfus เป็นผูรั้บมอบแต่เพียงบริษทัเดียว ซ่ึง

เป็นน ้าตาลจากบราซิล 175,463 เมตริกตนั  ส่วนท่ีเหลือมาจากอเมริกากลาง เมก็ซิโก และอฟัริกาใต ้

  
ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 4  ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 3  ตุลาคม 2561 เกษตรกร
รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้554,200 แฮคแต หรือ 50% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย
จาก 539,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 19.7 ลา้นตนั ลดลงจาก 22.6 ลา้น
ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 35.60 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 41.81 ตนั/     แฮคแต ในปีก่อน โดยมี
การลดลงมากท่ีสุดในเขตภาคใตแ้ละเขตปกครองของ the North Caucasian Federal เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้
แลง้ในช่วงฤดูการเพาะปลูก  
 
ยุโรปตะวนัตก 
   วนัท่ี 1 ตุลาคม  2561 คณะกรรมการร่วมยโุรป (The European Commission) ปรับลดประมาณการ
ผลผลิตน ้าตาลในสหภาพยโุรป (EU)  ในปี 2561/2562  เหลือ 19.180 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ใน
ประมาณการเดือนกนัยายน จากท่ีคาดการณ์ไวท่ี้  20.1 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนกรกฎาคม โดยประมาณ
การดงักล่าวลดลง 1.965 ลา้นตนั จาก 21.144 ลา้นตนั ท่ีผลิตในปี 2560/2561 ส าหรับผูผ้ลิตหลกั ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส 
จะลดลงเหลือ 5,591,700 ตนั จาก 6,096,118 ตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตน ้าตาลจากเยอรมนี จะลดลงเหลือ 
4,466,535 ตนั จาก 5,161,378 ตนั ในขณะท่ีผูผ้ลิตอนัดบั 3 โปแลนด ์จะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย เป็น 2,333,237 ตนั จาก 
2,312,844 ตนั  ส่วนการส่งออกของสหภาพยโุรปในปี 2561/2562  คาดวา่จะลดลงเหลือ 2.6 ลา้นตนั จากระดบั 
3.3 ลา้นตนั  ในขณะท่ีการน าเขา้คาดวา่จะยงัคงอยูท่ี่ 1.3 ลา้นตนั 
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อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 5  ตุลาคม 2561  มีรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 เพียง ณ กลางเดือนกนัยายน ทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล ผลิตน ้าตาลออร์แกนิคได ้ 210,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 10% จาก 191,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ส าหรับผลผลิตน ้ าตาล  VHP  มีจ  านวน  13.721 ลา้นตนั  ลดลง 22% จาก 17.559 ลา้นตนั  ในปี 
2560/2561  และน ้าตาล  crystals ลดลง 21% เหลือ 6.329 ลา้นตนั   ในขณะเดียวกนัผลผลิตน ้าตาลรีไฟน์ลดลง 
3% เหลือ 197,000 ตนั   ทั้งน้ี เหตุผลหลกัท่ีผลผลิตน ้าตาลโดยรวมลดลง คือไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการผลิตเอทานอล ซ่ึง
ไดร้าคาดีกวา่แทน   และ MAPA รายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี  2560/2561     บราซิลผลิตน ้าตาลออร์แกนิคได ้
219,000 ตนั สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 
 วนัท่ี 4  ตุลาคม 2561 บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  โรงงาน
น ้าตาลในบราซิลไดท้  าการขายน ้าตาลในปี 2562/2563 เป็นจ านวน 2.84 ลา้นตนั  หรือ 13.45%  ของปริมาณ
น ้าตาลท่ีคาดวา่จะส่งออกทั้งหมด 21 ลา้นตนั  โดยไดรั้บราคาเฉล่ีย 13.27 เซนต/์ปอนด์ 

วนัท่ี 2  ตุลาคม  2561   กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกน ้ าตาลของบราซิล
เดือนกนัยายน 2561 มีจ านวนเพียง 2.603  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 1.732 ลา้นตนั ในเดือน
สิงหาคม แต่ลดลงจาก 3.547 ลา้นตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดยปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายดิบมี
จ านวน 2.289 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.947 ลา้นตนั  ในปีก่อน  ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายลดลงเหลือ 
289,000 ตนั จาก 522,000 ตนั ในเดือนกนัยายน 2560  โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษายน-
มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 11.330 ลา้นตนั  ลดลงจาก 16.340 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน 
โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 1  ตุลาคม  2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า ซี.
ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 23 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,524,481 1,455,770 +4.72 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 22,114,458 21,264,191 +4.00 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

66.7 63.2 +5.54 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 15.23 14.68 +3.75 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 13.95 13.33 +4.65 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 232,178 213,707 +8.64 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 3,084,967 2,834,517 +8.84 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 4  ตุลาคม 2561 มีรายงานวา่ในเดือนกนัยายนรัฐบาลเนปาลไดต้ดัสินใจจ ากดัปริมาณการน าเขา้
น ้าตาลในปีงบประมาณน้ีไวท่ี้จ  านวน 100,000 ตนั  และเพิ่มอตัราภาษีน าเขา้จาก 15% เป็น 30%  ตามค าร้องของ
ผูผ้ลิตน ้าตาลทรายในประเทศ เน่ืองจากเป็นหน้ีคา้งช าระค่าออ้ยถึงกวา่ 2 พนัลา้นรูปี  อน่ึง ผลจากการจ ากดั
ปริมาณการน าเขา้ดงักล่าว  ท าใหร้าคาน ้าตาลภายในประเทศเพิ่มจาก 65 รูปี/กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 
115.810 รูปี)  เป็น 85-90 รูปี/กิโลกรัม ส าหรับผลผลิตน ้าตาลภายในประเทศมีจ านวน 175,000 ตนั และปริมาณ
ความตอ้งการใชมี้จ านวน 280,000 ตนั โดย Reuters ระบุวา่ตน้ทุนน ้าตาลท่ีน าเขา้ต ่ากวา่ 60 รูปี/กิโลกรัม ท าให้
รัฐบาลมีการข้ึนอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลดงักล่าว 
 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 มีรายงานวา่ปริมาณฝนท่ีไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตน ้าตาลในปี 
2562/2563  ส าหรับปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) รัฐบาลในรัฐ Maharashtra ไดล้ดประมาณการผลผลิต
น ้าตาลจาก 10.5 ลา้นตนั  เหลือ 10 ลา้นตนั  ในขณะท่ีอุตสาหกรรมคาดวา่จะต ่ากวา่นั้น  โดยปริมาณน ้าฝน
ในช่วงมิถุนายน-กนัยายนในส่วนของรัฐ Maharashtra ลดลง 20% และในรัฐ  Karnataka ลดลง 30% 

วนัท่ี 3  ตุลาคม 2561 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิตปี 
2561/2562  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ 
J-Spec  Hi-Pol.  

MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 Agrex Asia Pte Ltd. 9,000.00 60 - - 
Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 48,000.00 51 

1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 Agrex Asia Pte Ltd. 9,000.00 60 - - 
Wilmar Sugar Pte. Ltd - - 48,000.00 51 

              รวม/เฉลี่ย 18,000.00 60 96,000.00 51 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2561/2562 
 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2562 81,000.00 (60.75%) 52.29 52,333.33 (39.25%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 69,000.00  (51.75%) 51.47 64,333.33 (48.25%) 
 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2562          -     (0%) - 133,333.34 (100%) 

รวม/เฉลีย่ 150,000.00 (37.50%) 51.92 250,000.00 (62.50%) 

 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบั 

สัปดาห์ก่อน  โดยราคาไดรั้บแรงหนุนจากสกุลเงินเรียลของบราซิลแข็งค่าข้ึน  และมีการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจาก

ตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ  การเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลรอบแรกมี

ก าหนดจดัข้ึนในวนัอาทิตย ์ซ่ึงการแข่งขนัเพิ่มความผนัผวนต่อค่าเงินในบราซิล โดยเงินเรียลแข็งค่าข้ึนกวา่ 5% 

เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  25 กนัยายน 2561 

ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) มีจ านวน 142,817 ล็อต  หรือประมาณ 7.255 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

131,636 ล็อต  หรือประมาณ 6.687 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (27 กนัยายน 2561) ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

  
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                             
  8  ตุลาคม  2561 



www.sugarzone.in.th 

 

 


