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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7 กนัยายน  2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (3 – 7 กนัยายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 36 ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน  โดยตลาด

ไดรั้บแรงหนุนจากกลุ่มกองทุน/นกัเก็งก าไร ไดเ้ขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  กอปรกบัจากการ

คาดการณ์ของผลผลิตท่ีลดลงของบราซิลและสหภาพยโุรป รวมทั้งค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีปรับตวัเพิ่ม ข้ึนเม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงช่วยหนุนราคาใหก้ระเต้ืองช้ึน แมว้า่ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานลน้ตลาด โลก

โดยเฉพาะผลผลิตจ านวนมากในอินเดีย ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

10.49-11.03 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.01 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.41 เซนต ์หรือ 3.87% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.34-11.80 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.78  เซนต ์

เพิ่มข้ึน 0.36 เซนต ์หรือ 3.15% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 กนัยายน  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
31 สิงหาคม  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.03 10.49 11.01 10.60 +0.41 
มีนาคม 2562 11.80 11.34 11.78 11.42 +0.36 
พฤษภาคม 2562 11.95 11.44 11.93 11.50 +0.43 
กรกฎาคม 2562 12.05 11.53 12.02 11.62 +0.40 
ตุลาคม 2562 12.33 11.77 12.30 11.87 +0.43 
มีนาคม 2563 12.92 12.39 12.89 12.43 +0.46 
พฤษภาคม  2563 13.00 12.48 12.97 12.51 +0.46 
กรกฎาคม 2563 13.02 12.56 13.04 12.60 +0.44 
ตุลาคม 2563 13.18 12.76 13.23 12.80 +0.43 
มีนาคม 2564 13.53 13.11 13.60 13.19 +0.41 
พฤษภาคม  2564 13.56 132.56 13.65 13.23 +0.42 
กรกฎาคม  2564 - - 13.75 13.33 +0.42 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 4 กนัยายน  2561   The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่   

ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2561  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้  437,000 ตนั  หรือนอ้ยกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน 186,000 ตนั โดยมีโรงงานจ านวน 54 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จาก 75 โรงงาน เท่ากบัในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน  เก็บเก่ียวบ้ีทได ้3.7 ลา้นตนั   ลดลงจาก 5.3 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 3 กนัยายน 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้96,300 แฮคแต หรือ 8.6% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ลดลง

จาก 121,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 3.3 ลา้นตนั ลดลงจาก 5.2 ลา้นตนั 

ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 34.18 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 42.34 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 3 กนัยายน  2561    กระทรวงเกษตรกรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 

เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้1,740 แฮคแต หรือ 1.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี (99,600)      แฮค

แต รวมปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้69,300 ตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 39.8 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 46.4 ตนั/แฮคแต 

ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 15.8% จาก 14.7%  

  
ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 5 กนัยายน 2561  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนกรกฎาคม 

2561 จ านวน 200,000 ตนั ลดลงจาก 283,0000 ตนั ในเดือนมิถุนายน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 175,000 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ านวน 2.913 

ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.098 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์15%  อิสราเอล 11%  

ซีเรีย 7%   ศรีลงักา 6%  ตุรกี 5%  เลบานอน 4%  และมอริเตเนีย 4% และ และอ่ืน ๆ อีกจ านวน 119,000 ตนั ถูก

ส่งออกในช่วง 21 วนัแรกของเดือนสิงหาคม  ในขณะท่ีราคาส่งออกเฉล่ียในเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ 330 ยูโร/ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 327 ยโูร/ตนั ในเดือนพฤษภาคม   และในเดือนกรกฎาคมสหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 131,000 

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 106,000 ตนั ในเดือนมิถุนายน แต่ลดลงจาก 187,000 ตนั ในเดือนกรกฎาคมปีก่อน รวมในช่วง 

10 เดือนแรกองปี 2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้ 1.135 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.982 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยน าเขา้

จากกลุ่ม EPA/EBA 42%  และสมาชิกตามขอ้ตกลงการคา้เสรี 
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กบัอเมริกากลาง โคลมัเบียและเปรู 22%  อฟัริกาใต ้  17%   และบราซิล 6%  และอ่ืน ๆ อีกจ านวน 74,000 ตนั 

ถูกน าเขา้ในช่วง 21 วนัแรกของเดือนสิงหาคม   และ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2561 สหภาพยโุรปมีสต็อคน ้าตาล

จ านวน 7.291 ลา้นตนั  ลดลงจาก 9.231 ลา้นตนั ในเดือนก่อน   แต่เพิ่มข้ึนจาก 4.090 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   ขณะท่ีในเดือนสิงหาคม 2561 สหภาพยโุรปไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลเพียง 2,065 ตนั 

ซ่ึงต ่ากวา่ 5,643 ตนั ท่ีไดรั้บเม่ือเดือนก่อน และ 4,143 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน   รวมสหภาพยโุรปไดรั้บ

อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลในฤดูกาลน้ี จ  านวน 885,372 ตนั 

  

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 มีรายงานวา่ ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 
(เมษายน-มีนาคม)  จะสูงข้ึนกวา่ปีน้ีเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นการคาดการณ์คร้ังแรกส าหรับฤดูการเพาะปลูกใหม ่โดยโบ
รกเกอร์และบริษทัท่ีปรึกษา Bioagencia คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบในปี 2562/2563 จะมีจ านวน 567 ลา้นตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 558 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวส้ าหรับปี 2561/2562  และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 25.4 ลา้น
ตนั (tel quel) จาก 27.4 ลา้นตนั  ในขณะท่ีผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึนเป็น 30 พนัลา้นลิตร จาก 28.8 พนัลา้น
ลิตร ขณะท่ี  Agroconsult คาดการณ์วา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบในฤดูการผลิตหนา้จะมีจ านวน  582 ลา้นตนั จาก 562 
ลา้นตนั ในปีน้ี และคาดการณ์การผลิตน ้าตาลและเอทานอลจะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ผลผลิตน ้าตาลในปี 
2562/2563 จะมีจ านวน 29.4 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 28.8 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  และผลผลิตเอทานอลจะอยูท่ี่ 
28.1 พนัลา้นลิตร จาก 27.7 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 4 กนัยายน  2561   กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกน ้ าตาลของบราซิล
เดือนสิงหาคม 2561 มีจ านวนเพียง 1.732  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 1.885 ลา้นตนั ในเดือน
กรกฎาคม และ 2.816 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายดิบมีจ านวน 
1,444,137 ตนั ลดลงจาก 1,709,223 ตนั  ในเดือนก่อน  และจาก 2,160,409 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้ าตาลทรายขาวมีจ านวน 264,899 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 161,589 ตนั ในเดือนกรกฎาคม  
แต่ลดลงจาก 603,501 ตนั ในเดือนสิงหาคม 2560  โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษาย-มีนาคม) 
บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 8.727 ลา้นตนั  ลดลงจาก 12.793 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี 3 กนัยายน 2561  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ สภาหอการคา้ต่างประเทศของบราซิล 

(CAMEX) ไดอ้นุมติัเปิดการใหค้  าปรึกษาหารือ (consultations) ภายในองคก์ารการคา้โลก (WTO)  
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เก่ียวกบัการท่ีจีนก าหนดมาตรการปกป้อง (safeguards) ส าหรับการน าเขา้น ้าตาล  โดยเก็บภาษีน าเขา้เพิ่มอีก 

45%  จากภาษีน าเขา้ปกติ 50%  ซ่ึงท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลจากบราซิลไปจีนลดนอ้ยลง  ซ่ึงการใหค้  าปรึกษา

หารือดงักล่าวเป็นขั้นตอนท่ีช่วยใหป้ระเทศต่าง ๆ สามารถแกไ้ขปัญหาไดก่้อนท่ีจะมีการแต่งตั้งคณะผูพ้ิพากษา 

(Panel) อยา่งเป็นทางการ 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า ซี.ซี.
เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 2 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,521,995 1,592,513 -4.43 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 17,592,642 16,680,465 5.47 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

52.4 48.8 7.38 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 14.79 14.25 3.79 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 13.66 12.98 5.24 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 225,103 226,933 -0.81 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 2,403,155 2,165,124 10.99 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 6 กนัยายน 2561  นาย Abinash Verma ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ISMA รายงานวา่รัฐบาลอินเดียควร
จะก าหนดใหโ้รงงานน ้าตาลของอินเดียส่งออกน ้าตาลอยา่งนอ้ย 7 ลา้นตนั   ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-
กนัยายน)  เน่ืองจากอินเดียก าลงัวางแผนท่ีจะเก็บเก่ียวออ้ยฤดูการผลิตน้ีในเดือนหนา้  ขณะท่ีมีสตอ็คน ้าตาลอยู่
ระหวา่ง 10-10.5 ลา้นตนั  ส าหรับราคาขายขั้นต ่าควรจะปรับเพิ่มข้ึนเป็น 36,000 รูปี (501.07 เหรียญสหรัฐฯ) /ตนั 
จากปัจจุบนั 29,000 รูปี/ตนั 
 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย 

ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากกลุ่มกองทุน/นกัเก็งก าไรไดเ้ขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ประกอบกบั 
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ตลาดไดรั้บปัจจยัหนุนจากการคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงในยโุรปและบราซิล แต่ผลผลิตจ านวนมากเป็นประวติั-

การณ์ในอินเดียไดจ้  ากดัการปรับข้ึนราคา  โดยประธานบริษทั Sucden India ระบุวา่อินเดียมีแนวโนม้วา่จะส่งออก

น ้าตาล 4-6 ลา้นตนั ในปี 2561/2562  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 

2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากเป็นประวติัการณ์ถึง 188,738 ล็อต  หรือประมาณ 9.588 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 177,188 ล็อต  หรือประมาณ 9.001 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (28 สิงหาคม 2561) 

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

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

  
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                    
                           10  กนัยายน  2561 

 
 


