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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  10 - 14  ธันวาคม   2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (10 – 14  ธันวาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  50 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน และปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในวนัแรก

ของสัปดาห์ราคาปรับตวัลดลงจากการลดลงของราคาน ้ ามนัดิบ และการอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิลเพิ่มแรง

กดดนัต่อราคา ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กน้อย จากข่าว Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลเพียงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 25.761 ลา้นตนั  ลดลงจาก 35.202 ลา้นตนั ในปีก่อน   ส่วน

ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 29.091 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 24.534 พนัล้านลิตร ในปีก่อน ขณะท่ีกระทรวง

เกษตรสหรัฐฯ ไดค้าดการณ์ส าหรับสต็อกน ้ าตาลในปีการผลิตปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการน าเขา้เพิ่มข้ึน ส่วน

การผลิตลดลง และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง  โดยไม่ใส่ใจต่อการปรับข้ึนในช่วงแรกของเงินเรียลบรา

ซิลและราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีอุปทานลน้ตลาด ความสนใจได้เปล่ียนไปยงัการคาดการณ์เร่ืองการลด

ผลผลิตในอนาคตอนัใกลจ้ากอินเดียและไทย  ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่

ระหว่าง 12.43-12.90 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.65 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต์ หรือ 

1.71% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.54-12.98 เซนต์ และปิด

ตลาดท่ี  12.75  เซนต ์ลดลง 0.22 เซนต ์หรือ 1.70% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

14 ธนัวาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 ธนัวาคม  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 12.90 12.43 12.65 12.87 -0.22 
พฤษภาคม 2562 12.98 12.54 12.75 12.97 -0.22 
กรกฎาคม 2562 13.08 12.67 12.86 13.07 0.21 
ตุลาคม 2562 13.32 12.93 13.12 13.31 -0.19 
มีนาคม 2563 13.84 13.48 13.67 13.84 -0.17 
พฤษภาคม  2563 13.77 13.51 13.67 13.81 -0.14 
กรกฎาคม 2563 13.71 13.56 13.65 13.77 -0.12 
ตุลาคม 2563 13.76 13.60 13.70 13.80 -0.10 
มีนาคม 2564 14.06 13.95 

95 

14.03 14.11 -0.08 
พฤษภาคม  2564 13.88 13.77 13.86 13.96 -0.10 
กรกฎาคม  2564 13.80 13.75 13.78 13.86 -0.08 
ตุลาคม  2564 - - 13.83 13.91 -0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง        ณ 
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตมีจ านวน 11.81 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้1,597,500 ตนั  
ทั้งน้ี Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แต่ F O Licht มีรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 1.83 
ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 12.83 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.53% ลดลงจาก 14.26% ในปีก่อน และ 
Ukrtsukor คาดวา่ในปี 2561/2562 ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้ 1.75 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 
2560/2561  

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง ณ 

วนัท่ี 3  ธนัวาคม 2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 5,021,850  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง

เล็กนอ้ยจาก 5,132,700 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตมี

จ านวน 33,412,560 ตนั ลดลงจาก 36,257,100 ตนั อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 15.03% เพิ่มข้ึนจาก 14.16%   

ปริมาณบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานมีจ านวน 36,439,030 ตนั  ลดลงจาก 40,094,700 ตนั  มีโรงงาน 53 โรงงงานท่ียงัคง

ด าเนินการผลิต  จาก 75  โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 8 โรงงาน 

  
ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 กระทรวงเกษตรของเยอรมนีรายงานวา่ในเดือนตุลาคม 2561  เยอรมนีผลิต
น ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 1,260,448 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 1,264,806 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  ส้ินสุดเดือนตุลาคมมีจ านวน 1,551,444 ตนั ลดลงจาก 1,935,785 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   ปริมาณบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานประมาณ 9.772 ลา้นตนั  ลดลงจาก 12.934 ลา้นตนั  
แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลในบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 19.20%  จาก 17.56% ในปีก่อน   
 Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฝร่ังเศสไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลจาก
บ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2561/2562 ในรายงานเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม ลงเหลือ 5.165 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล
ทรายขาว) จาก 5.453 ลา้นตนั ในการคาดการณ์คร้ังท่ี 2 เม่ือเดือนพฤศจิกายน และลดลง 17.2% จาก 6.237 ลา้น
ตนั ในปี 2590/2561   
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 Sader ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 38,044 48,274 -21.19 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 2,884,300 3,909,650 -26.23 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 247,275 354,409 -30.23 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.57 9.06 -5.43 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.50 7.34 -11.47 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.82 80.99 -6.38 

 

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561  และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ ปี2561/2562  (ประมาณการ) 
 

(ประมาณการ) 
 

ปี 2560/2561 

(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
 ธนัวาคม พฤศจิกายน 

กรกฎาคม 
สตอ็คตน้ปี 1,948 1,993 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 8,941 9,015 9,293 8,969 
    จากบ้ีท 4,900 4,974 5,279 5,103 
    จากออ้ย 4,041 4,041 4,014 3,866 
          ฟลอริดา  2,050 2,050 1,983 2,055 
          ฮาวาย 0 0 0 43 
          หลุยส์เซียนา 1,841 1,841 1,862 1,628 
          เทก็ซสั 150 150 169 140 
ปริมาณการน าเขา้ 3,080 2,801 3,277 3,244 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,564 1,564 1,663 1,611 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 326 419 
     อ่ืน ๆ  1,165  887 1,287 1,213 
     เมก็ซิโก 1,120 842 1,223 1,201 
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อุปทานรวม 13,969 13,809 14,445 14,267 
     การส่งออก 35 85 170 95 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,270 12,320 12,185 12,258 
        -อาหาร 12,125 12,175 12,048 12,102 
       - อ่ืน ๆ 145 145 137 156 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 142 38 
อุปสงคร์วม 12,305 12,405 12,497 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,664 1,404 1,948 1,876 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.5 11.3 15.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 
 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ ในปี 2561/2562 เพียง ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม โรงงานน ้าตาลในภาคเหนือ / ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (NNE) ผลิตน ้าตาลได ้1,499,950 ตนั เพิ่มข้ึน 
14.6% จาก 1,308,743 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อน่ึง โรงงานน ้าตาลในภูมิภาคน้ีมีปริมาณออ้ย
ประมาณ 10%  ของปริมาณออ้ยทั้งประเทศ  และถึงขณะน้ีปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 30.767 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 
17.3%  จาก 26.222 ลา้นตนั ในปีก่อน ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.476 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน  34.6% จาก 
1.097 พนัลา้นลิตรในปีก่อน  ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลของ NNE ในปี 2560/2561 มีจ านวน 2.541 ลา้นตนั และ
ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.758 พนัลา้นลิตร  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 44.605 ลา้นตนั  
 วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2561  ดงัน้ี     

                                                                         

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 14.578 15.271 -4.54 544.320 570.167 -4.53 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.528 0.728 -27.49 25.761 35.202 -26.82 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.744 0.802 -7.28 29.091 24.534 +18.57 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 120.62 136.77 -11.81 139.09 137.51 +1.15 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

31.50 36.58 -13.89 35.71 47.12 -24.21 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

68.50 63.42 +8.01 64.29 52.88 +21.58 
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เอเชีย 
 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561  มีรายงานวา่ ในปี 2561/2562 โรงงานน ้าตาลในอินเดียไดล้งนามในขอ้ตกลง
เพื่อส่งออกน ้าตาลประมาณ 1.2 ลา้นตนั ซ่ึงเร่ิมฤดูการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยเกือบ 1 ใน 3 ของสัญญาเป็น
น ้าตาลทรายขาว  จนถึงปัจจุบนัโรงงานไดส่้งออกน ้าตาลทรายดิบประมาณ 200,000 ตนั ไปยงัประเทศต่าง ๆ 
โดยน ้าตาลของอินเดียไดท้  าสัญญาซ้ือขายกบัโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ Al Khaleej ในดูไบ และบริษทัผูค้า้ใน
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น บงัคลาเทศ และศรีลงักา รวมถึงประเทศในแอฟริกาตะวนัออก เช่น โซมาเลีย อน่ึงในปี 
2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียตั้งเป้าการส่งออก 5 ลา้นตนั  
 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561  มีรายงานวา่ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม  
รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียผลิตน ้าตาลได ้1,814,100 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2,194,800 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 17,160,000 ตนั ลดลงจาก 21,879,600 ตนั 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 10.57% จาก 10.03% ในปีก่อน และคาดวา่มีโรงงานจ านวน 116 โรงงาน จาก 
121 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 115 โรงงาน จาก 119 โรงงาน ในปีก่อน อน่ึง ในปี 2560/2561 รัฐ Uttar 
Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้ 12,049,500 ตนั  จากปริมาณออ้ย 111.19 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัน ้าตาล 11.84%  
ขณะท่ี ISMA  คาดวา่ในปีน้ีจะผลิตน ้าตาลได ้12.1 ลา้นตนั แมว้า่พื้นท่ีเพาะปลูกจะเพิ่มข้ึนมากก็ตาม 
 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561  นาย Prakash Naiknavare กรรมการผูอ้  านวยการสหพนัธ์โรงงานน ้าตาล 
สหกรณ์แห่งชาติของอินเดียรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 จะลดลงเหลือ 28-29 ลา้น
ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 31.5-32.0 ลา้นตนั ในปีน้ี  เน่ืองจากประสบปัญหาภาวะภยัแลง้ใน 2 รัฐ ท่ี
ผลิตน ้าตาลไดสู้งสุด และเขาช้ีใหเ้ห็นวา่ชาวไร่ออ้ยจ านวนมากไม่สามารถปลูกออ้ยไดใ้นรัฐ Maharashtra และ
รัฐ Karnataka เน่ืองจากขาดแคลนน ้า ซ่ึงจะกระทบต่อผลผลิตในปีหนา้ เน่ืองจากออ้ยจะเก็บเก่ียวไดห้ลงัจาก
เพาะปลูก 10-16 เดือน รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลเป็นอนัดบั 2  และรัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลเป็นอนัดบั 3 
ของอินเดีย  และในฤดูการผลิตหนา้รัฐ Maharashtra ผลผลิตน ้าตาลจะลดลง 16.7% เหลือ 7.5 ลา้นตนั ซ่ึงในปี
น้ีรัฐ Maharashtra ไดรั้บปริมาณน ้าฝนประมาณ 23% ซ่ึงนอ้ยกวา่ปกติ ในช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน-
กนัยายน ขณะท่ีในรัฐ Karnataka ปริมาณน ้าฝนจะอยูท่ี่ 29%  
 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง เม่ือ 

 เทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาปรับตวัลดลงจากการลดลงของราคาน ้ ามนัดิบ และการ

อ่อนค่าของเงินเรียลบราซิลเพิ่มแรงกดดนัต่อราคา   ต่อมาราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  จากข่าว  Unica  
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รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 25.761 ลา้นตนั  ลดลง

จาก 35.202 ล้านตัน ในปีก่อน   ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 29.091 พนัล้านลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 24.534 

พนัล้านลิตร ในปีก่อน และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง  โดยไม่ใส่ใจต่อการปรับข้ึนในช่วงแรกของ

เงินเรียลบราซิลและราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีอุปทานลน้ตลาด ความสนใจไดเ้ปล่ียนไปยงัการคาดการณ์

เร่ืองการลดผลผลิตในอนาคตอนัใกลจ้ากอินเดียและไทย  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ 

ณ วนัท่ี 11 ธันวาคม  2561 ปรากฎว่าได้ถือตั๋วขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 28,672 ล็อต หรือ

ประมาณ 1.457  ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short)  37,682 ล็อต หรือประมาณ 1.914  ลา้น

ตนั  ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (4 ธันวาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

17  ธันวาคม  2561 

   

 

  
 


