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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27 -31  สิงหาคม 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (27 -31  สิงหาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 35 

ของปี 2561 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน  โดย

ในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน ขณะท่ีตลาดไดรั้บแรงหนุนจากกลุ่มกองทุน/นกัเก็ง

ก าไร ไดเ้ขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง โดยราคาน ้าตาลเดือนใกลปิ้ด

ตลาดเหนือระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปีในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ท่ี 9.91 เซนต ์ ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวา่  ตลาดยงัไดรั้บแรง

กดดนัจากอุปทานลน้ตลาดโลกอยา่งต่อเน่ือง  และในช่วงสุดทา้ยราคาปรับตวัตวัเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง ไดรั้บแรง

หนุนจากแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค และการคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงในยโุรปและบราซิล ซ่ึงจะลด

ขนาดของความคาดการณ์อุปทานลน้ตลาดโลกในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 อยา่งไรก็ตาม ความเป็นไปไดข้อง

ผลผลิตจ านวนมากในอินเดียจะจ ากดัการฟ้ืนตวัของราคา ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.22-10.73 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.60 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.37 เซนต ์ หรือ 3.62% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.05-11.52 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.42  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.37 เซนต๋ หรือ 3.35% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

31 สิงหาคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24 สิงหาคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 10.73 10.22 10.60 10.18 +0.37 
มีนาคม 2562 11.52 11.05 11.42 11.05 +0.37 
พฤษภาคม 2562 11.60 11.22 11.50 11.28 +0.26 
กรกฎาคม 2562 11.72 11.38 11.62 11.51 +0.20 
ตุลาคม 2562 11.96 11.65 11.87 11.86 +0.16 
มีนาคม 2563 12.52 12.23 12.43 12.51 +0.14 
พฤษภาคม  2563 12.56 12.33 12.51 12.62 +0.13 
กรกฎาคม 2563 12.65 12.42 12.60 12.72 +0.14 
ตุลาคม 2563 12.86 12.61 12.80 12.93 +0.14 
มีนาคม 2564 13.17 12.95 13.19 13.35 +0.13 
พฤษภาคม  2564 13.10 13.01 13.23 13.45 +0.13 
กรกฎาคม  2564 13.18 13.14 13.33 13.20 +0.13 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ ในปี 
2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 1.9 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.14 
ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยนาย Ruslana Butylo  หวัหนา้แผนกวเิคราะห์ ของ Ukrtsukor กล่าววา่การผลิตคาดวา่
จะลดลงเน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง และคณะกรรมการสถิติแห่งรัฐรายงานพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ืทมีจ านวน  
279,100 แฮคแต ลดลง 11.6% จาก 315,700 แฮคแต ในปี 2560  ส าหรับการบริโภคภายในประเทศจะมี
จ านวน 1.3-1.4 ลา้นตนั  ท าใหป้ริมาณการส่งออกจะมีประมาณ 500,000-600,000 ตนั โดยมีโรงงานจ านวน 
42 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  นอ้ยกวา่ปีก่อน 4 โรงงาน  และเท่ากบัปี 2559/2560 
       วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 
เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 54,200 แฮคแต หรือ 4.8% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 
ลดลงจาก 58,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 1.8 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.6 
ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 33.72 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 44.53 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 
ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561  MARS ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกบัผลผลิตทางการเกษตรของ

สหภาพยโุรป (EU) 28 ประเทศ ไดร้ายงานเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 วา่ MARS ไดป้รับลดประมาณการ

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเหลือ 73.8 ตนั/แฮคแต ลดลง 52% จาก 77.9 ตนั/แฮคแต ในประมาณการเดือนกรกฎาคม ซ่ึง

ลดลง 9% จากปีก่อน และลดลง 1.1% เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 5 ปี ซ่ึงอยูท่ี่ 74.6 ตนั/แฮคแต ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ

อากาศท่ีร้อนและแหง้แลง้อยา่งต่อเน่ืองทางภาคเหนือ และภาคกลางของยโุรปในเดือนท่ีแลว้ 

อเมริกาใต้ 

             วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561  ส านกัข่าวแห่งรัฐของบราซิล Agência Brasil รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2561 นาย Blairo Maggi รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของบราซิล ไดพ้ิจารณาท่ีจะยืน่เร่ือง
ร้องเรียนองคก์ารการคา้โลก (WTO) เก่ียวกบัการท่ีจีนเรียกเก็บเงินเพิ่มจากน ้าตาลและสัตวปี์กของบราซิล 
โดยนาย Maggi กล่าววา่ความพยายามของบราซิลในการเจรจาโดยตรงกบัรัฐบาลจีนยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
และ 
รัฐบาลบราซิลอาจเผชิญหนา้กบัจีนผา่นทางองคก์ารการคา้โลก ทั้งน้ีระหวา่งปี 2554-2559 จีนน าเขา้น ้าตาล
ประมาณ 10% ของน ้าตาลทั้งหมดท่ีส่งออกจากบราซิล และระหวา่งปี 2559-2560 การส่งออกไปยงัประเทศ 
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ในเอเชียลดลง 86% เป็นจ านวน 334,000 ตนั โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 จีนมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 40% 
ส่งผลใหภ้าษีเพิ่มข้ึนเป็น 90% 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561  มีรายงานวา่ การส่งออกน ้าตาลของปากีสถานในฤดูการผลิตปี 2560/2561 
(ตุลาคม-กนัยายน) ยงัมีมากเป็นประวติัการณ์  โดยยอดการส่งออกในเดือนกรกฎาคม มีทั้งส้ิน 119,000 ตนั 
นบัเป็นสถิติสูงสุดในเดือนน้ี เทียบกบั 111,000 ตนัในเดือนมิถุนายน และ 59,000 ในช่วงเวลาเดียวของปีท่ี
ก่อน ส่งผลใหย้อดส่งออกสะสมในช่วงแปดเดือนแรกของฤดูกาลมีจ านวนมากกวา่ 1.5 ลา้นตนั เทียบกบั 
366,000 ตนัในปี 2559/2560 ส าหรับการส่งออกโดยรวมในปี 2559/2560 มีปริมาณ 400,000 ตนั เทียบกบั 
274,000 ตนั ในปี 2558/2559 อน่ึงผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560 ท าสถิติสูงสุดท่ี 7.5 ลา้นตนั เทียบกบัอุป
สงคภ์ายในประเทศท่ี 5-6 ลา้นตนั ท าใหมี้สต็อกน ้าตาลส่วนเกิน 1.5 ลา้นตนั 
       วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561  ส านกังานน ้าตาลของฟิลิปปิน์ (SRA) คาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลของฟิลิปปินส์ใน
ปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) จะมีจ านวน 2.225 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.084 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 
2560/2561 
 
วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย 

ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากกลุ่มกองทุน/นกัเก็งก าไรไดเ้ขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ตาม

คาดการณ์ผลผลิตลดลงในยโุรปและบราซิล ซ่ึงจะลดขนาดของความคาดการณ์อุปทานลน้ตลาดโลกในฤดูกาล

ผลิตปี 2561/2562 และแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค อยา่งไรก็ตาม ความเป็นไปไดข้องผลผลิตจ านวนมาก

ในอินเดียจะจ ากดัการฟ้ืนตวัของราคา ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 28 

สิงหาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 177,188 ล็อต  หรือประมาณ 9.001 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 175,261 ล็อต  หรือประมาณ 8.903 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (21 สิงหาคม 2561) 

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                                      

3 กันยายน  2561 


