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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  ตุลาคม   2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 15 - 19  ตุลาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  42 

ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มาซ้ือ

น ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัสกุลเงินเรียลของ

บราซิลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และตลาดให้ความสนใจอยูท่ี่บราซิล ซ่ึงผลผลิตลดลง สร้าง

ความผ่อนคลายบางส่วนส าหรับภาวะอุปทานลน้ตลาดโลก นอกจากนั้นมีรายงานการระบาดของหนอนกอ 

(white grubs)   ในรัฐ Maharashtra  และ Karnataka ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 2561/2562 

(ตุลาคม-กนัยายน) น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้   การลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลในบราซิล  สหภาพยุโรป 

และอินเดียเป็นปัจจยัท่ีช่วยจ ากดัอุปทาน   โดยนายนิค เพนนีย ์เทรดเดอร์อาวุโสของบริษทั Sucden Financial 

ระบุวา่ “ตลาดน ้ าตาลยงัคงมุ่งเขา้สู่ช่วงขาข้ึนท่ามกลางกระแสการซ้ือคืนและการชะลอการขายของผูผ้ลิตช่วย

หนุนราคาน ้ าตาล   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 13.04-13.95 

เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดท้ายท่ี 13.89 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.82 เซนต์ หรือ 6.27% และราคา

น ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 13.16-14.02 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  14.01  

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.82 เซนต ์หรือ 6.22% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
19  ตุลาคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
12 ตุลาคม   2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.95 13.04 13.89 13.07 +0.82 
พฤษภาคม 2562 14.02 13.16 14.01 13.19 +0.82 
กรกฎาคม 2562 14.07 13.25 14.07 13.28 +0.79 
ตุลาคม 2562 14.22 13.48 14.22 13.50 +0.72 
มีนาคม 2563 14.73 14.04 14.74 14.04 +0.70 
พฤษภาคม  2563 14.63 14.00 14.64 14.01 +0.63 
กรกฎาคม 2563 14.52 13.98 14.53 13.98 +0.55 
ตุลาคม 2563 14.50 14.00 14.51 14.05 +0.46 
มีนาคม 2564 14.75 14.29 14.76 14.33 +0.43 
พฤษภาคม  2564 14.62 14.22 14.66 14.24 +0.42 
กรกฎาคม  2564 14.60 14.39 14.60 14.21 +0.39 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 19  ตุลาคม  2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 872,200 แฮคแต หรือ 78.7% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  

(1,108,900 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 806,900 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

31.4 ลา้นตนั ลดลงจาก 34.1 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลงเกือบ 15% อยูท่ี่ 35.99 ตนั/    

แฮคแต จาก 42.20 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 
2561 เกษตรกรชาวยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 149,000 แฮคแต ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดอ้ยูท่ี่ 
7.2 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.3 ตนั/แฮคแต  เทียบกบั 43 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 
 วนัท่ี 18  ตุลาคม  2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่  

Radekhovsky Sakhar กลายเป็นผูส่้งออกน ้าตาลท่ีใหญ่ท่ีสุดของยเูครนในปี 2560/2661 (กนัยายน-สิงหาคม) 

โดยส่งออกจ านวน 138,500 ตนั คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 55.55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามดว้ย Tsukoragroprom 

93,000 ตนั (40.65 ลา้นเหรียญสหรัฐ) Podolie  80,400 ตนั (27.66 ลา้นเหรียญสหรัฐ) Teofipolsky 35,500 ตนั 

(13.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  และ Novo-Orzhitsky จ านวน 34,900 ตนั (13.64 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  โดยในปี 

2560/2561 ยเูครนส่งออกจ านวน 564,000 ตนั คิดเป็นมูลค่า 221.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ นอ้ยกวา่ปีก่อน 27% 

และคาดวา่ในปี 2560/2561 ยเูครนจะส่งออกประมาณ 500,000-600,000 ตนั ไปยงั อุเบกิสถาน ตุรกี และ

อาเซอร์ไบจาน ขณะท่ีในปี 2559/2560  Vinnytsia Bread Products No. 2 เป็นผูส่้งออกรายใหญ่สุด ซ่ึง

สามารถส่งออกได ้152,500 ตนั คิดเป็นมูลค่า 74.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 วนัท่ี 18  ตุลาคม  2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง     

ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม  2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้569,400 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 4.52  

ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 37 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต นอ้ยกวา่ปีก่อน 6 โรงงาน และเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 18 

ตุลาคมท่ีผลิตน ้าตาลได ้672,600 ตนั จากปริมาณบ้ีท 4.99 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 12.6% ลดลงจาก 

13.5%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2561  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2561  เบลารุส

เก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้64,300 แฮคแต  หรือ 64.6% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งส้ิน 99,600  
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แฮคแต เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 60,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้

2,904,500 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2,842,500 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.16 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 

47.04 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และเปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.68%  เพิ่มข้ึนจาก 15.95% ในปีก่อน 

   

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU)   ไดอ้อกใบอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลจากกลุ่ม 

EPA/EBA  ประจ าสัปดาห์ถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม จ านวน 32,474 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 6,279 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน   อน่ึง สหภาพยโุรปอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลปี 2560/2661 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 556,270 ตนั 

ลดลง 58% จาก 1,316,689 ตนั ในปี 2559/2560   โดยน าเขา้จากมอริเชียส (168,486 ตนั)   เบลีซ (141,204 

ตนั) ฟิจิ (68,510 ตนั) และกายอานา (56,905 ตนั) 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 16  ตุลาคม  2561  มีรายงานวา่ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน)  กระทรวงเกษตรของ
บราซิลไดจ้ดัสรรใหโ้รงงานน ้าตาล 43 โรงงานทางภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลเพื่อส่งออก
น ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ จ านวน 161,258 ชอร์ตตนั  เพิ่มข้ึน 3.37% จาก 156,000 ชอร์ตตนั ในปีก่อน  โดย
สหรัฐฯ ไดก้ าหนดโควตาการน าเขา้น ้าตาลจากบราซิลเป็นประจ าทุกปีและรัฐบาลบราซิลจดัสรรปริมาณ
ระหวา่งโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายใตโ้ควตาน าเขา้ในสหรัฐฯ  ผูน้  าเขา้น ้าตาล
ตอ้งจ่าย 0.014606 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม และการน าเขา้นอกโควตาตอ้งจ่าย 0.3387 เหรียญสหรัฐฯ/
กิโลกรัม โดยโรงงาน ในรัฐ Alagoas จะส่งออกจ านวน 67,810 ชอร์ตตนั หรือเท่ากบั 42.05%  ของโควตา
ทั้งหมด,  Pernambuco จะส่งออก 44,480 ชอร์ตตนั หรือเท่ากบั 29.69% ของโควตาทั้งหมด  Paraíba, Bahia 
และ Rio Grande do Norte จะส่งออก 10,050, 10,120 และ 10,230 ชอร์ตตนั ตามล าดบั หรือเท่ากบั 6% ของ
โควตาทั้งหมด 
 

โอเชียเนีย 
วนัท่ี 17  ตุลาคม  2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า 

ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,364,817 1,470,824 -7.21 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 26,418,308 25,587,290 +3.25 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

80 76.6 +4.44 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 15.32 14.53 +5.44 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.18 13.55 +4.65 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 209,090 213,711 -2.16 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 3,746,116 3,467,078 +8.05 

  
 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2561   The Australian Sugar Milling Council (ASMC)  คาดวา่ในปี 2561 ปริมาณ

ออ้ยเขา้หีบของออสเตรเลียจะลดลงเหลือ 33 ลา้นตนั  จาก 34.3 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเร่ิมตน้ฤดูการ

หีบออ้ย (ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)  เน่ืองจากสภาพอากาศค่อนขา้งแหง้แลง้  และค่า CCS ค่อนขา้งสูง  

ดงันั้นปริมาณผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 4.2-4.6 ลา้นตนั  อน่ึง ในปี 2560  ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 33.3 ลา้นตนั  และ

ผลผลิตน ้าตาล 4.48 ลา้นตนั  โดยส่งออก 3.7 ลา้นตนั 

  

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

โดย 

ราคาไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ประกอบกบัสกุลเงินเรียลของบราซิลแข็งค่าข้ึน  เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และตลาดให้ความสนใจ

อยูท่ี่บราซิล ซ่ึงผลผลิตลดลง สร้างความผอ่นคลายบางส่วนส าหรับภาวะอุปทานลน้ตลาดโลก นอกจากนั้นมี

รายงานการระบาดของหนอนกอ (white grubs)   ในรัฐ Maharashtra  และ Karnataka ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิต

น ้ าตาลของอินเดียในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้   การลดการคาดการณ์ผลผลิต

น ้ าตาลในบราซิล  สหภาพยุโรป และอินเดียเป็นปัจจยัท่ีช่วยจ ากดัอุปทาน   และบริษทั Sucden Financial ระบุ

วา่ “ตลาดน ้ าตาลยงัคงมุ่งเขา้สู่ช่วงขาข้ึนท่ามกลางกระแสการซ้ือคืนและการชะลอการขายของผูผ้ลิตช่วยหนุน

ราคาน ้าตาล  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  16 ตุลาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มีจ านวน 36,289 ล็อต  หรือประมาณ 1.843 ลา้นตนั ลดลงจาก 88,052 ล็อต   
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หรือประมาณ 4.473 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้ น ( 9 ตุลาคม  2561)    ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหว   ผนัผวน

ค่อนขา้งสูงตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

 

 

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

 ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

22 ตุลาคม  2561 
  

 

  

  

 


