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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 - 8  มิถุนายน 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (4 – 8  มิถุนายน 2561) ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนั

ผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน นบัเป็นการปรับลดลงอยา่งชดัเจนคร้ังท่ี 2 ในสัปดาห์น้ี โดย

ในช่วงแรกราคาปรับลดลงคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบ 13 เดือนนบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 หลงัจากการประทว้งของ

คนขบัรถบรรทุกในบราซิล ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชั้นน าของโลกส้ินสุดลง หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บ

แรงหนุนจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศแหง้แลง้ในพื้นท่ีภาคกลาง-ใตข้องประเทศบราซิล และหลงัจากนกั

เก็งก าไรลดการขายตลอดช่วงหกสัปดาห์ท่ีผา่นมาและภาวะซบเซาดา้นการขนส่งอยา่งต่อเน่ืองจากบราซิลหลงัเกิด

เหตุคนขบัรถบรรทุกประทว้งทัว่ประเทศ ขณะเดียวกนันาย Ram Vilas Paswan  รัฐมนตรีอาหารของอินเดียระบุวา่ 

อินเดียจะพิจารณาเก่ียวกบัการเก็บสตอ็คน ้าตาล 3 ลา้นตนั เพื่อพยงุราคาและช่วยดา้นเงินกูด้อกเบ้ียต ่าแก่โรงงาน

เพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตเอทานอล ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ังเม่ือค่าเงินเรียลของบราซิลร่วง

สู่ระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 2 ปี เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัคาดการณ์การคลงัของประเทศเพิ่มแรงกระตุน้ในการเท

ขาย แมว้า่ธนาคารเขา้แทรกแซงเพิ่มมากข้ึน  โดยเทรดเดอร์ระบุวา่ ปัจจยัดงักล่าวดึงดูดใหเ้กิดการเทขายอยา่งหนกั

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายดิบ เน่ืองจากความเคล่ือนไหวดงักล่าวท าใหก้ารขายน่าดึงดูดใจมากข้ึนใน

แง่เงินทอ้งถ่ินของผูผ้ลิตในประเทศผูส่้งออกอนัดบัหน่ึงของโลกอยา่งบราซิล ขณะท่ีการกระตุน้ค าสั่งขาย

อตัโนมติัต ่ากวา่ระดบัรอบการซ้ือขายท่ีอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือไม่นานมาน้ี และการคาดการณ์ถึงราคาเอทานอลท่ีผลิต

จากออ้ยในบราซิลลดลง รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเหลือออ้ยมากข้ึนส าหรับน าไปผลิตน ้าตาลเป็นอีกปัจจยัท่ี

กดดนัราคา ต่อมาราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการปรับข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบปีเน่ืองจากเงินสกุลเรียลของ

บราซิลแขง็ค่าข้ึนอยา่งชดัเจนจากระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 2 ปี ขณะท่ีดีลเลอร์ก าลงั  รอคอยขอ้มูลจาก Unica 

เก่ียวกบัการผลิตออ้ยและน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม โดยขอ้มูล

ดงักล่าว คาดวา่จะไดรั้บการเปิดเผยในช่วงตน้สัปดาห์น้ี ซ่ึงจะเผยใหเ้ห็นการแปรรูปนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึง

แรกของเดือนท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึงจากอุปสรรคท่ีเกิดจากการประทว้งทัว่ประเทศของคนขบัรถบรรทุก ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.60-12.54 เซนต ์ และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี 12.25 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.27 เซนต ์หรือ 2.16% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.91-12.83 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.52  เซนต ์ลดลง 0.29 เซนต ์หริอ 2.26% 
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8 มิถุนายน 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 มิถุนายน 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2561 12.54 11.60 12.25 12.52 -0.27 
ตุลาคม 2561 12.83 11.91 12.52 12.81 -0.29 
มีนาคม 2562 13.59 12.68 13.19 13.59 -0.40 
พฤษภาคม 2562 13.67 12.77 13.25 13.67 -0.42 
กรกฎาคม 2562 13.71 12.87 13.32 13.72 -0.40 
ตุลาคม 2562 13.80 13.04 13.47 13.83 -0.36 
มีนาคม 2563 14.20 13.57 13.95 14.25 -0.30 
พฤษภาคม  2563 14.13 13.64 14.00 14.19 -0.19 
กรกฎาคม 2563 14.09 13.64 14.02 14.16 -0.14 
ตุลาคม 2563 14.20 13.70 14.17 14.30 -0.13 
มีนาคม 2564 14.51 14.13 14.52 14.60 -0.08 
พฤษภาคม  2564 14.40 14.30 14.56 14.51 +0.05 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  8  มิถุนายน  2561 มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 2561  เกษตรกรของคาซคัสถานไดป้ลูก

บ้ีทแลว้จ านวน 19,600 แฮคแต หรือ 91.5% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 21,400 แฮคแต เทียบกบั 18,400 

แฮคแต ในปี 2560 โดยเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกในเมือง Almaty 11,200  แฮคแต  และเมือง Zhambyl  8,400      แฮค

แต 

 วนัท่ี  4  มิถุนายน  2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,132,400 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.2 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 103.4%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี  ในขณะท่ี Soyuzrossakhar คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทจะลดลงเพียง 4.3% เหลือ 1.150 ลา้นแฮคแต โดยปกติรัสเซียจะส้ินสุดฤดูการเพาะปลูกประมาณ

กลางเดือนมิถุนายนน้ี 
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 วนัท่ี 4 มิถุนายน  2561 กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 

2561 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 282,000 แฮคแต เพิ่มข้ึน 1,000 แฮคแต จากสัปดาห์ท่ีผา่นมา หรือ 95% 

ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี จาก 318,000 แฮคแต ในปีก่อน แต่สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ได้

คาดการณ์วา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปีน้ีจะมีเพียง 285,000 แฮคแต  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  5 มิถุนายน  2561 มีรายงานในเบ้ืองตน้วา่  สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 

2561 จ านวน 291,000 ตนั  ลดลงจาก 295,400 ตนั ในเดือนมีนาคม  แต่เพิ่มข้ึนจาก 122,300 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน รวมการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ านวน 2.162 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 628,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 14% อิสราเอล 10%  ศรี

ลงักา 8%  ซีเรีย 7%  มอริเตเนีย 5% ตุรกี 5%  และเลบานอน 4%  และอีก 104,000 ตนั ถูกส่งออกในช่วง 22 วนั

แรกของเดือนพฤษภาคม และในเดือนเมษายนสหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 101,000 ตนั  ลดลงจาก 

112,000 ตนั ในเดือนมีนาคม และเทียบกบั 247,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ  ปีก่อน รวมในช่วง 7 เดือนแรก 

ของปี 2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 776,000 ตนั  ลดลงจาก 1.389 ลา้นตนั ในปีก่อน   โดยน าเขา้จาก

กลุ่ม EPA/EBA 42%  อฟัริกาใต ้ 21% และสมาชิกของขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกากลาง โคลมัเบียและเปรู 

17% และบราซิล 7%  และอีก 49,000 ตนั น าเขา้ในช่วง 22 วนัแรกของเดือนพฤษภาคม  และ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 

2561 สหภาพยโุรปมีสต็อคน ้ าตาลจ านวน 12.355 ลา้นตนั  ลดลงจาก 13.915 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึน

จาก 7.444 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 5  มิถุนายน  2561  คณะกรรมการร่วมยโุรป (The European Commission) เพิ่มประมาณการ

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทในสหภาพยโุรป (EU)  ในปี 2560/2561 จ านวน 220,886 ตนั เป็น 21,145,512 ตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว) โดยผลผลิตน ้าตาลในฝร่ังเศสไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณการเดือนเมษายนท่ี 6,056,118 ตนั  

เยอรมนัเพิ่ม 266,290 ตนั เป็น 5,161,378 ตนั ในขณะท่ีองักฤษลดลงเหลือ 1,363,546 ตนั จาก 1,400,000 ตนั  

ส่วนฟินแลนดล์ดลง 8,950 ตนั  เหลือ 62,648 ตนั 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 7 มิถุนายน 2561  Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 761,238 760,244 +0.13 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 52,588,787 52,462,633 +0.24 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,926,841 5,873,704 +0.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.27 11.20 +0.66 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.79 7.73 +0.77 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.08 69.01 +0.11 

  

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  4 มิถุนายน  2561 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือน 

พฤษภาคม 2561  จ  านวน 2.120 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1.044 ลา้นตนั ในเดือนเมษายน แต่

ต ่ากวา่ 2.479 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,813,634 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 767,393 ตนั  ในเดือนก่อน  แต่ลดลงจาก 1,987,508 ตนั ในปีก่อน และส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาว

จ านวน 281,795 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 254,344 ตนั ในเดือนเมษายน แต่ลดลงจาก 451,997 ตนั ในเดือนพฤษภาคม 

2560  ส่งผลใหย้อดส่งออกน ้ าตาลทั้งหมดในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษายน- มีนาคม) อยูท่ี่ 3.164 

ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 4.144 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการส่งออกน ้าตาล

ทั้งหมดในปี 2561/2562 มีจ านวน 28.272 ลา้นตนั 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียคาดวา่ในปี 2561 อินโดนีเซียจะผลิตน ้าตาล

เพิ่มข้ึนเป็น 2.25 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เทียบกบั 2.1 ลา้นตนั ในปี 2560  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีดีท า

ใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีในเดือนมีนาคมคาดวา่จะผลิตได ้ 2.70-2.80 ลา้นตนั และเม่ือตน้ปีอินโดนีเซียน าเขา้

น ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.1 ลา้นตนั  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขาดแคลน 
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 วนัท่ี 5  มิถุนายน  2561 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,756,786 25,254,186 -9.89 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,992,396 2,279,758 -12.60 
โมลาส (ตนั) 1,037,778 1,091,452 -4.92 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.76 9.03 -3.01 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.56 4.32 +5.52 

  

 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิตปี 

2561/2562  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol.  (MT.) พรีเมี่ยม (จุด) 
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 CZARNIKOW GROUP 

LTD. 

12,000.00 54 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 CZARNIKOW GROUP 

LTD. 

12,000.00 47 
              รวม/เฉลี่ย 24,000.00 50.50 

   

วจิารณ์และความเห็น 

               ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อน ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค หลงัจากเงินสกุลเรียลของบราซิลมีการอ่อนค่าลงและ
แขง็ค่าข้ึนในช่วงสั้น ๆ อยา่งไรก็ตามความอ่อนแอโดยรวมของเงินบราซิล ซ่ึงท าใหโ้ภคภณัฑท่ี์ใชเ้งินดอลลาร์
ซ้ือ มีความดึงดูดใจมากข้ึนในแง่เงินทอ้งถ่ินและน าไปสู่การขายเพิ่มข้ึน ขณะท่ีดีลเลอร์ก าลงัรอคอยขอ้มูลจาก 
Unica เก่ียวกบัการผลิตออ้ยและน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม โดย
ขอ้มูลดงักล่าว คาดวา่จะไดรั้บการเปิดเผยในช่วงตน้สัปดาห์น้ี ซ่ึงจะเผยใหเ้ห็นการแปรรูป 
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นอ้ยลงเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของเดือนท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึงจากอุปสรรคท่ีเกิดจากการประทว้งทัว่ประเทศของ
คนขบัรถบรรทุก ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อ
ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 24,984 ล็อต  หรือประมาณ 1.269 ลา้นตนั ลดลงจาก 66,066 ล็อต  
หรือประมาณ 3.356 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (29 พฤษภาคม 2561) ส าหรับในระยะ สั้น ๆ  หาก
ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหว ผนัผวนตาม
แรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                            ------------------------------ 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

11 มิถุนายน 2561 

 
 

  

 

  

  

 

   

  

 


