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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 - 28  กนัยายน  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (24 - 28 กนัยายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 39 ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดยตลาดไดรั้บ

ปัจจยับวกอยู่บา้ง  หลงั Unica ไดร้ายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

กนัยายนลดลงเหลือจ านวน 2.147 ลา้นตนั จาก 3,137 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่หลงัจ่ากนั้นข่าว

ท่ีว่ารัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัโครงการช่วยเหลือเงินอุดหนุนมูลค่า 45 พนัลา้นรูปี (619.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ใน

การสนับสนุนอุตสาหกรรมน ้ าตาล รวมถึงส่ิงจูงใจการส่งออก  โดยให้เป็นเงินอุดหนุนการขนส่งแก่โรงงาน

น ้ าตาล  5 ลา้นตนั ภายใตโ้ครงการ  MIEQ  ในการส่งออกน ้ าตาลปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) แรงขายท่ีมีเขา้

มาอยา่งต่อเน่ืองไดก้ดดนัให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปี (27 กนัยายน 2561) ก่อนท่ีจะ

กระเต้ืองข้ึนมา ตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 9.83-10.86 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.42 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์

ก่อน 0.42 เซนต์ หรือ 3.87% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.80-11.70 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.20  เซนต ์ลดลง 0.48 เซนต ์หรือ 4.11% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 กนัยายน  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
21 กนัยายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 10.86 9.83 

8383 

10.42 10.84 -0.42 
มีนาคม 2562 11.70 10.80 11.20 11.68 -0.48 
พฤษภาคม 2562 11.81 10.94 11.29 11.80 -0.51 
กรกฎาคม 2562 11.91 11.10 11.41 11.91 -0.50 
ตุลาคม 2562 12.20 11.45 11.74 12.20 -0.46 
มีนาคม 2563 12.69 12.12 12.39 12.77 -0.38 
พฤษภาคม  2563 12.75 12.30 12.54 12.83 -0.29 
กรกฎาคม 2563 12.80 12.43 12.65 12.87 -0.22 
ตุลาคม 2563 12.99 12.66 12.87 13.03 -0.16 
มีนาคม 2564 13.35 13.04 13.28 13.38 -0.10 
พฤษภาคม  2564 13.05 13.05 13.27 13.35 -0.08 
กรกฎาคม  2564 13.14 13.14 13.34 13.40 -0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 
เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 467,900 แฮคแต หรือ 42.2% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 449,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 16.2 ลา้นตนั ลดลง
จาก 18.8 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 34.60 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 41.90 ตนั/    แฮคแต ในปี
ก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในช่วงฤดูการเพาะปลูก 
 วนัท่ี 27 กนัยายน 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 
25 กนัยายน 2561  ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้ 163,300 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 1.385 ลา้นตนั 
เทียบกบั 1.583 ลา้นตนัในปี 2560/2561 อตัราการหีบสกดั 11.79% เทียบกบั 12.76% ในปีก่อน มีโรงงาน 31 
โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ขณะท่ีกระทรวงนโยบายการเกษตรยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 
เกษตรกรชาวยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 44,000 เฮคแตร์ หรือ 16% ของพื้นเพาะปลูกทั้งหมด
ฤดูกาลน้ี ปริมาณบีทท่ีเก็บเก่ียวไดอ้ยูท่ี่ 2.1 ลา้นตนัซ่ึงหมายความวา่ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.5 ตนั/แฮคแต  
     วนัท่ี 27 กนัยายน 2561  กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 

เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้26,700 แฮคแต หรือ 26.8.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 99,600 แฮคแต ใน
ปีน้ี เพิ่มข้ึนจาก 25,700 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้1.134 ลา้น
ตนั ลดลงจาก 1,147,400 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.51 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 44.57 ตนั/แฮคแต ใน
ปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 16.27% จาก 15.33%  ในปีก่อน   
 
ยุโรปตะวนัตก 
 มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้นุญาตให้น าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA / 
EBA  จ านวน 58 ตนั (tel quel)  ภายในสัปดาห์ถึงวนัท่ี 22 กนัยายน  2561  ลดลงจาก 3,485 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 
รวมท่ีไดอ้นุญาตใหน้ าเขา้ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 521,030 ตนั ลดลงจาก 1,316,689 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จากประเทศหลกั ๆ ไดแ้ก่ มอริเชียส (165,922 ตนั) เบลีซ (141,204 
ตนั)  ฟิจิ (68,510 ตนั)    
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อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  25 กนัยายน  2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 กนัยายน  2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายน ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 38.511 45.473 -15.31 430.348 428.323 +0.47 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.147 3.137 -31.57 20.933 26.480 -20.72 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.257 2.112 +6.87 22.756 17.463 +30.31 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 156.97 150.92 +4.01 139.89 133.95 +4.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

37.27 47.98 -22.32 36.60 48.44 -24.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

62.73 52.02 +20.59 63.40 51.56 +22.96 
 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 25 กนัยายน 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า ซี.
ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 9 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,500,322 1,524,860 -1.61 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 20,589,972 19,808,496 +3.95 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

62.1 58.2 +6.70 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 15.12 14.67 +3.07 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 13.86 13.24 +4.68 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 226,849 223,697 +1.41 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 2,853,770 2,622,645 +8.81 
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เอเชีย 

วนัท่ี 26 กนัยายน 2561  มีรายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 รัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัโครงการ
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลมูลค่า 45 พนัลา้นรูปี (619.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ (CCEA) ไดอ้นุมติัขอ้เสนอของกระทรวงอาหารท่ีพยายามหาเงินอุหนุนจากภายในประเทศ และ
ช่วยใหโ้รงงานน ้าตาลสามารถช าระหน้ีแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย จ านวน 135.67 พนัลา้นรูปี (เฉพาะในรัฐ Uttar 
Pradesh มีหน้ีจ านวน 98.17 พนัลา้นรูปี)  น่ีคือมาตรการทางการเงินท่ีจะช่วยภาคอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลได ้
หลงัจากท่ีไดป้ระกาศช่วยเหลือไปแลว้ 85 พนัลา้นรูปี เม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผา่นมา โดยในปีการผลิต 2561/2562 
ทางกระทรวงอาหารขอความช่วยเหลือ 138.8 รูปี/ตนัออ้ย จาก 55 รูปี/ตนัออ้ย ในปีการผลิต 2560/2561  โดยเงิน
จ านวนน้ีจะถูกโอนเขา้บญัชีของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยโดยตรงในนามของโรงงาน  นอกจากน้ีกระทรวงยงัไดใ้ห้
เงินอุดหนุนการขนส่งใหแ้ก่โรงงานน ้าตาลถึง 5 ลา้นตนั ส าหรับการส่งออกในปี 2561/2562  (ตุลาคม/กนัยายน) 
ภายใตโ้ควตาการส่งออกขั้นต ่า (MIEQ) โดยชดเชยค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 รูปี/
ต่อตนัออ้ย ส าหรับโรงงานน ้ าตาลท่ีอยูห่่างจากท่าเรือในระยะ 100 กิโลเมตร , จ  านวน 2,500 รูปี/ตนัออ้ย ส าหรับ
โรงงานน ้าตาลท่ีอยูห่่างจากท่าเรือในรัฐชายฝ่ังมากกวา่ 100 กิโลเมตร และจ านวน 3,000 รูปี/ตนัออ้ย ส าหรับ
โรงงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รัฐชายฝ่ัง 
 วนัท่ี 26 กนัยายน 2561 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 9 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 73,393 51,310 + 43.04 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 4,763 3,156 +50.93 
โมลาส (ตนั) 2,334 1,053 +121.86 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 6.49 6.15 +5.51 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.18 2.05 +55.11 

 
 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม 

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมต้ลาดจะไดรั้บปัจจยับวกอยูบ่า้ง หลงั Unica ไดร้ายงาน 
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ผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายนลดลงเหลือ 2.147 ล้านตนั จาก 

3,137 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่หลงัจ่ากนั้นข่าวท่ีวา่รัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัโครงการช่วยเหลือ

เงินอุดหนุนมูลค่า 45 พนัล้านรูปี (619.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ให้โรงงานน ้ าตาลสามารถช าระหน้ีแก่เกษตรกร

ชาวไร่ออ้ย 135.67 พนัลา้นรูปี  รวมทั้งให้เงินอุดหนุนการขนส่งแก่โรงงานน ้ าตาล   ส าหรับการส่งออกน ้ าตาลปี 

2561/2562 ในด้านการขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  แรงขายท่ีมีเขา้มาอย่างหนักได้กดดนัให้ราคาน ้ าตาลปรับตวั

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปี (27 กนัยายน 2561)  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ 

วนัท่ี  25 กนัยายน 2561 ปรากฏว่าได้ถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) มีจ านวน 131,636 ล็อต  หรือประมาณ 

6.687 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 113,669 ล็อต  หรือประมาณ 5.774 ล้านตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (18 กันยายน 

2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

  
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                          
     1  ตุลาคม  2561 

 
 


