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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  มิถุนายน 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (18 - 22  มิถุนายน 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 25 ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ในช่วงแรกราคา

ไดป้รับตวัลดลงโดยตลาดไม่ใส่ใจต่อการคาดการณ์ของบริษทั Copersucar ของบราซิล ซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่ายน ้าตาล

และเอทานอลรายใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก ซ่ึงคาดการณ์ถึงการผลิตน ้าตาลท่ีนอ้ยลงในบราซิลในฤดูการผลิต

ปัจจุบนัและคาดการณ์ดา้นบวกเก่ียวกบัราคาน ้าตาล โดยหากมีการปรับข้ึนอยา่งชดัเจนใด ๆ ก็มีแนวโนม้วา่จะ

จุดชนวนใหเ้กิดการส่งออกจากอินเดียและการเปล่ียนมาใชอ้อ้ยผลิตน ้าตาลมากข้ึนแทนการผลิต  เอทานอลใน

บราซิล และราคาค่อย ๆ ปรับตวัเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บแรงหนุนมาจากความแขง็แกร่งในช่วงแรกของเงินเรียลของ

บราซิลเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน จากแรงหนุนของสัญญาณความ

อ่อนแรงลงของฝนฤดูมรสุมในอินเดีย ซ่ึงเผชิญฝนตกนอ้ยกวา่ปกติประมาณ 9% ในเดือนมิถุนายน และแรงหนุน

จากโภคภณัฑข์นาดใหญ่กวา่  โดยดีลเลอร์ยโุรปรายหน่ึงระบุวา่ “ทุกคนก าลงัจบัตามองวา่อะไรจะท าใหต้ลาดน้ี

ปรับตวัเพิ่มข้ึน” นอกจากนั้น เทรดเดอร์ระบุวา่ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากสัญญาณทางเทคนิคหลงัราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนตุลาคมเคล่ือนตวัเหนือค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50 วนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.70-12.19 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.05 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 0.25% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.97-

12.50 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.41  เซนต ์เพี่มข้ึน 0.06 เซนต ์หรือ 0.49% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 มิถุนายน 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 มิถุนายน 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2561 12.19 11.70 12.05 12.02 +0.03 
ตุลาคม 2561 12.50 11.97 12.41 12.35 +0.06 
มีนาคม 2562 13.20 12.67 12.98 13.06 -0.08 
พฤษภาคม 2562 13.25 12.73 13.00 13.09 -0.09 
กรกฎาคม 2562 13.30 12.84 13.09 13.17 -0.08 
ตุลาคม 2562 13.42 13.01 13.26 13.31 -0.05 
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มีนาคม 2563 13.86 13.53 13.80 13.76 +0.04 
พฤษภาคม  2563 13.84 13.59 13.83 13.76 +0.07 
กรกฎาคม 2563 13.85 13.67 13.86 13.75 +0.11 
ตุลาคม 2563 14.05 13.83 14.04 13.88 +0.16 
มีนาคม 2564 14.40 14.12 14.36 14.17 +0.19 
พฤษภาคม  2564 - - 14.40 14.21 +0.19 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ

ตามขอ้ตกลง EPA / EBA  ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน จ านวน 342 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 27,004 ตนั 

ในสัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน ้าตาลท่ีอนุญาตให้น าเขา้ในปี 2560/2561( ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 417,084 ตนั  

ลดลงจาก 982,191 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้มากสุดจาก มอริเชียส (127,325 ตนั)     เบลีซ 

(118,557 ตนั) และฟิจิ (68,510 ตนั)   

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 22 มิถุนายน  2561  Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 780,010 776,238 +0.49 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,196,060 53,187,430 +0.02 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,997,539 5,944,308 +0.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.27 11.18 +0.88 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.69 7.66 +0.41 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.20 68.52 -0.47 
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 วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาล APAH  ของฮอนดูรัสรายงานวา่ ในปี 2560/ 

2561 ผลผลิตน ้าตาลของฮอนดูรัสมีจ านวน 11.6 ลา้น quintals  (534,000 ตนั)  เทียบกบัท่ีคาดการณ์ไวว้า่จะมี

จ านวน 11.7 ลา้น quintals  (538,000 ตนั)  ซ่ึงจ านวน 70% ของการผลิตทั้งหมดมีไวส้ าหรับบริโภคภายใน 

ประเทศและอีก 30% ส าหรับการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 20,000 ตนั  ไตห้วนั 60,000 ตนั และสหภาพยโุรป 

18,400 ตนั   และฮอนดูรัสคาดวา่ในปีน้ี หรือปี 2562 จะเร่ิมส่งออกไปยงัเกาหลีใต ้

   

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 19 มิถุนายน  2561 นาย Paulo Roberto de Souza  ซ่ึงเป็น CEO ของ Copersucar ผูค้า้น ้าตาลและ

เอทานอลรายใหญ่ท่ีสุดของโลกไดใ้หส้ัมภาษณ์ Reuters วา่ Copersucar คาดวา่ผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) จะลดลงเหลือ 555 ลา้นตนัเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้ 

เทียบกบั 585 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวใ้นช่วงเร่ิมตน้ของฤดูการผลิต และ 596 ลา้นตนั ท่ีเขา้หีบในปีก่อน ส่วน

ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 28 ลา้นตนั จาก 36 ลา้นตนั ในปีการผลิตก่อน 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and 

Sciences (ABARES) ของออสเตรเลียคาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลของออสเตรเลียในปี 2560/2561 (กรกฎาคม-

มิถุนายน) เป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 385 380 372 +1.3 

ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 4,830 4,700 4,804 +2.8 

ปริมาณการส่งออก (1,000 ตนั) 3,863 3,843 3,970 +0.5 

มูลค่าการส่งออก  

(ลา้นเหรียญออสเตรเลีย) 
1,663 1,808 2,424 -8.0 

ราคาออ้ย 

(เหรียญออสเตรเลีย/ตนั) 
29.7 33.5 44.4 -9.1 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 22 มิถุนายน  2561  มีรายงานวา่ปากีสถานส่งออกน ้าตาล ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  

เป็นจ านวนมาก โดยในเดือนพฤษภาคมส่งออกแลว้เกือบ 170,000 ตนั  ซ่ึงสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2556  เทียบกบั 

179,000 ตนั ในเดือนมีนาคม  และ 112,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 

2560/2561 ปากีสถานส่งออกน ้าตาลจ านวนเกือบ 1.3 ลา้นตนั  เทียบกบั 303,000 ตนั ในปี 2559/2560  อน่ึง ในปี 

2559/2560  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลทั้งส้ิน 449,000 ตนั  เทียบกบั 274,000 ตนั ในปี 2558/2559  ส าหรับใน

เดือนกนัยายน 2560 รัฐบาลอนุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลจ านวน 500,000 ตนั  และในช่วงส้ินเดือน

พฤศจิกายนเพิ่มอีก 1.5 ลา้นตนั และเม่ือตน้เดือนมิถุนายน โรงงานไดรั้บอนุมติัใหส่้งออกน ้าตาลจ านวน 2.003 

ลา้นตนั  

 วนัท่ี 21 มิถุนายน  2561 มีรายงานวา่อินเดียจะส่งออกน ้าตาลดิบไปยงัประเทศจีนจ านวน 1.0-1.5 

ลา้นตนั หลงัจากผา่นมาเกือบสิบปีท่ีจีนไม่ไดน้ าเขา้น ้าตาลจากอินโดยโดยตรง และก าลงัรอการแจง้อยา่งเป็น

ทางการจากปักก่ิง เจา้หนา้ท่ีของจีนกล่าววา่การน าเขา้น ้าตาลจะเสียภาษีน าเขา้ 50% แต่ก็ยงัน่าน าเขา้ เน่ืองจาก

ราคาภายในประเทศท่ีอยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีจีนไดต้ดัสินใจน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากอินเดียเป็นสินคา้ตวัท่ีสอง

รองจาก non-Basmati rice เพื่อลดการขาดดุลทางการคา้ของอินเดีย  โดยในปี 2560/2561 อินเดียส่งออกไปยงัจีน

ประมาณ 13.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีน าเขา้ 76.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ  นาย Abinash Verma 

ผูอ้  านวยการสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียกล่าววา่ โรงงานจะส่งออกเฉพาะน ้าตาลทรายดิบเท่านั้น และส่งมอบ

คร้ังแรกน่าจะเป็นกลางเดือนตุลาคม 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 มีรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียในปี 2560/2561 

(ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 11,988,900 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึน

จาก 8,773,100 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 110,627,300 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

82,786,700 ตนั และเปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 10.86% จาก 10.61% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 20 มิถุนายน  2561 คณะกรรมการน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ของอินเดียรายงานวา่พื้นท่ีปลูกออ้ย

ของรัฐ Maharashtra ในปี 2561/2562 ซ่ึงจะเร่ิมตน้ฤดูการเก็บเก่ียววนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 คาดวา่จะมีประมาณ 

1.126 ลา้นแฮคแต เพิ่มข้ึน 25% จาก 902,000 แฮคแต ในฤดูกาลน้ี และเทียบกบัท่ีเคยมากสุด 1.093 ลา้นแฮคแต 

ในปี 2550/2551 
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 วนัท่ี 18 มิถุนายน  2561  อุตสาหกรรมน ้าตาลของอินเดียตอ้งการให้รัฐบาลอนุญาตใหส่้งออกน ้าตาล

ทรายดิบในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน 8 ลา้นตนั  เน่ืองจากเป็นปีท่ีสองติดต่อกนัท่ีผลิต

น ้าตาลไดม้ากสุดเป็นประวติัการณ์ ทั้งน้ีแผนการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีรัฐบาลกลางประกาศเม่ือไม่

นานมาน้ีประสบความลม้เหลว โดยนาย Harshvardhan Patil อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสหกรณ์ของรัฐ 

Maharashtra ผูซ่ึ้งเป็นผูด้  าเนินการโรงงานน ้าตาลกล่าววา่ในปี 2561/2562 อินเดียมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้าตาลได ้

33 ลา้นตนั และอินเดียไดรั้บอนุญาตใหส่้งออกน ้าตาลจ านวน 2 ลา้นตนั ภายใตโ้ครงการโควตาการส่งออกขั้นต ่า 

(Minimum Indicative Export Quota) อยา่งไรก็ตามโรงงานน ้าตาลก าลงัด้ินรนเพื่อส่งออกน ้าตาลภายใตโ้ครงการ

ส่งออกดงักล่าว เน่ืองจากมีผูซ้ื้อน ้าตาลทรายขาวนอ้ยมาก ส่วนนาย Prakash Naiknavare จากสหกรณ์โรงงาน

น ้าตาลแห่งชาติกล่าววา่ จนถึงขณะน้ีอินเดียไดท้  าสัญญาการส่งออกเพียง 200,000 ตนั เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกบั

สภาพอากาศและความแออดัของท่าเรือท่ีท าใหก้ารส่งออกล่าชา้ 

 

วจิารณ์และความเห็น 

               ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตลาด
ไดรั้บแรงหนุนของสัญญาณความอ่อนแรงลงของฝนฤดูมรสุมในอินเดีย ซ่ึงเผชิญฝนตกนอ้ยกวา่ปกติประมาณ 
9% ในเดือนมิถุนายน และแรงหนุนจากโภคภณัฑข์นาดใหญ่กวา่  โดยดีลเลอร์ยโุรปรายหน่ึงระบุวา่ “ทุกคน
ก าลงัจบัตามองวา่อะไรจะท าใหต้ลาดน้ีปรับตวัเพิ่มข้ึน” นอกจากนั้น เทรดเดอร์ระบุวา่ตลาดไดรั้บแรงหนุนจาก
สัญญาณทางเทคนิคหลงัราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคมเคล่ือนตวัเหนือค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50 วนั  ส่วน
สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 
(Net Short) เป็นจ านวน 32,240 ล็อต  หรือประมาณ 1.638 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 25,523 ล็อต  หรือประมาณ 1.297 
ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (12 มิถุนายน 2561) ส าหรับในระยะ สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาด
ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและ
นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
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ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      
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