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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7  ธันวาคม   2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 3 – 7 ธันวาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  49 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน โดยในช่วงแรกราคาปรับตวัเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึน

ของราคาน ้ ามนัดิบ ซ่ึงดีลเลอร์กล่าวว่า การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนัได้รับแรงผลกัดนัจากการระงบัสงคราม

การคา้สหรัฐฯ-จีน และการลดการผลิตน ้ ามนัท่ีคาดของแคนาดา รวมทั้งการแข็งค่าข้ึนของเงินเรียลบราซิลเม่ือ

เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลง จากการท่ีเงินเรียลของบราซิลมีค่าอ่อนตวัลงถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 วนั  เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงช่วยกระตุน้ให้บราซิลส่งออกเพิ่มข้ึน ขณะท่ีมี

รายงานว่าจีนยงัคงมีปริมาณน ้ าตาลส ารอง 6 ล้านตนั และไม่มีแผนท่ีจะน าเข้าน ้ าตาลมากข้ึน ส่วนผลผลิต

น ้ าตาลของอินเดียท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้ าตาล  และการลดลงของราคาน ้ ามนัจะ

กระตุน้ให้โรงงานในบราซิลกลบัเขา้สู่การผลิตน ้าตาลมากข้ึน  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี

โดยได้รับปัจจยัหนุนบางส่วนจากข่าวท่ี  OPEC ประกาศลดก าลงัการผลิตลง 800,000 บาร์เรล/วนั และจาก

ประเทศในกลุ่มพนัธมิตร OPEC เช่น รัสเซีย อีก 400,000 บาร์เรล/วนั รวมเป็น 1.2 ลา้นบาร์เรล/วนั ซ่ึงส่งผลท า

ให้ราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัสูงข้ึน  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 

12.49-13.07 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.87 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต์ หรือ 0.23% 

และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.61-13.17 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  

12.97  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.02 เซนต ์หรือ 0.15% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 ธนัวาคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
30 พฤศจิกายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.07 12.49 12.87 12.84 +0.03 
พฤษภาคม 2562 13.17 12.61 12.97 12.95 +0.02 
กรกฎาคม 2562 13.28 12.72 13.07 13.06 +0.01 
ตุลาคม 2562 13.52 13.97 13.31 13.30 +0.01 
มีนาคม 2563 14.01 13.50 13.84 13.81 +0.03 
พฤษภาคม  2563 13.99 13.50 13.81 13.79 +002 
กรกฎาคม 2563 13.87 13.50 13.77 13.77 - 
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ตุลาคม 2563 13.79 13.57 13.80 13.82 -0.02 
มีนาคม 2564 14.08 13.91 14.11 14.15 -0.04 
พฤษภาคม  2564 - - 13.96 14.00 -0.04 
กรกฎาคม  2564 - - 13.86 13.91 -0.05 
ตุลาคม  2564 14.04 14.04 13.91 13.96 -0.05 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  6  ธนัวาคม 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ยเูครน

เก็บเก่ียวบ้ีทส้ินสุดแลว้ โดยปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้จ านวน 13.48 ลา้นตนั  ลดลงจาก 14.48 ลา้นตนั ในปี

ก่อน   ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 49.4 ตนั/แฮคแต  เทียบกบั 46.0 ตนั/แฮคแต ในปี 2560  โดยบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่

กระบวนการผลิตมีจ านวน 11.18 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้1.51 ลา้นตนั   เทียบกบั 1.71 ลา้นตนั ใน

ปีก่อน 

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1.11 ลา้นแฮคแต หรือ 99% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 
ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้จ านวน 41.3 ลา้นตนั  ลดลงจาก 50.1 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 
ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 37.57ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.33 ตนั/แฮคแต ในปี 2560  
  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  4  ธนัวาคม 2561  มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลประจ าสัปดาห์เพียงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2561 มีจ านวน 190,203 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 75,857 ตนั ในสัปดาห์ก่อนและเทียบกบั 194,983 ตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลได ้1,860,142 

ตนั  ลดลงจาก 1,943,711 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 119.60 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 

115.48 ตนั/แฮคแต  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.23 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 11.58 ตนั/แฮคแต 
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อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  4  ธนัวาคม 2561  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกน ้าตาลของบราซิล

เดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวนเพียง 1.934  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 1.949 ลา้นตนั ใน

เดือนก่อน และต ่ากวา่ระดบั 2.235 ลา้นตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน   ซ่ึงนบัเป็นเดือนท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด

ตั้งแต่ปี 2550 โดยปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายดิบมีจ านวน 1.722 ลา้นตนั เทียบกบั 1.741 ลา้นตนั  ใน

เดือนตุลาคม และเทียบกบั 1.835 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวลดลงเหลือ 195,000 ตนั จาก 369,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกายนปีก่อน  โดยในช่วง 8 เดือนแรกของ

ปี 2561/2562 (เมษาย-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 15.214 ลา้นตนั  ลดลงจาก 21.495 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 3  ธนัวาคม 2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) รายงานผลผลิต

ออ้ย และผลผลิตน ้าตาลของมอริเชียสปีการผลิต 2561/2562 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน   2561  ดงัน้ี 

 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี  5  ธนัวาคม 2561 สมาคมน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพิ่มข้ึนเป็น 3.97 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 3.91 ลา้นตนั  ในปีก่อน 
โดยมีโรงงาน 415 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 450 โรงงาน ในปีก่อน โดยในรัฐ  Uttar Pradesh  มี 
โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  109 โรงงาน และผลิตน ้าตาลได ้ 950,000 ตนั   เทียบกบั 1.31 ลา้นตนั ในปีก่อน  
เน่ืองจากเปิดหีบล่าชา้  รัฐ  Maharashtra  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 167 โรงงาน และผลิตน ้าตาล 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,961,132 3,191,244 -7.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 303,452 303,121 +0.11 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.80 11.03 +6.98 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.25 9.50 +7.89 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.50 79.10 -10.87 
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ได ้1.81 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 21% จากปีก่อน   รัฐ  Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้793,000 ตนั  เทียบกบั 702,000 ตนั 
ในปีก่อน  ขณะท่ีรัฐ Gujarat ผลิตน ้าตาลได ้195,000 ตนั เทียบกบั 178,000 ตนั ในปีก่อน และมีอีกประมาณ 60 
โรงงานในรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้าตาลได ้230,000 ตนั  เทียบกบั 235 ,000 ตนั จาก 91 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปี
ก่อน 
 วนัท่ี  5 ธนัวาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  18 พฤศษจิกายน   2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 3,510,094 3,090,526 +13.58 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 305,850 258,409 +18.36 
โมลาส (ตนั) 134,812 112,432 +19.91 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.71 8.36 +4.21 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.84 3.64 +5.57 

 วนัท่ี  5 ธนัวาคม 2561  มีรายงานวา่ คณะกรรมการประสานงานดา้นเศรษฐกิจ (ECC) ของรัฐบาล
ปากีสถานไดอ้นุมติัใหเ้พิ่มโควตาส่งออกน ้าตาลในปี 2561/2562 เป็น 1.1 ลา้นตนั  จาก 1.0 ลา้นตนั ท่ีอนุมติั
ในเดือนตุลาคม  ทั้งน้ีเพื่อลดน ้าตาลส่วนเกินภายในประเทศ  อน่ึง ECC ไดส้ั่งใหมี้การจ่ายเงิน 2 พนัลา้นรูปี
ปากีสถาน (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 139 รูปีปากีสถาน) เพื่อชดเชยค่าขนส่งใหแ้ก่โรงงานน ้าตาลส าหรับการ
ส่งออกในปี 2560/2561 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึน 

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ รวมทั้งการแข็งค่าข้ึนของเงิน

เรียล  บราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลง จากการท่ีเงินเรียลของบราซิล

มีค่าอ่อนตวัลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 3 วนั  เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงช่วยกระตุน้ให้บราซิลส่งออก

เพิ่มข้ึน ข่าวจีนยงัคงมีปริมาณน ้ าตาลส ารอง 6 ล้านตนั และผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอีกหน่ึง

ปัจจยัท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้ าตาล  การลดลงของราคาน ้ ามนัซ่ึงกระตุน้ให้โรงงานในบราซิลอาจกลบัเขา้สู่การ

ผลิตน ้ าตาลมากข้ึน และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ังจากข่าวท่ี  OPEC และพนัธมิตร 

ซ่ึงรวมถึงรัสเซีย 
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ประกาศลดก าลงัการผลิตน ้ ามนั 1.2 ล้านบาร์เรล/วนั ซ่ึงส่งผลท าให้ราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัสูงข้ึน  ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม  2561 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ 

(Net Short) เป็นจ านวน 37,682 ล็อต หรือประมาณ  1.914  ล้านตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Short)  37,478 ล็อต หรือประมาณ 1.904  ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (27 พฤศจิกายน 2561) ส าหรับใน

ระยะสั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐาน    ต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

11  ธันวาคม  2561 

  

  


