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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  30  กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (30  กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

31 ของปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แรงขายจากกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มา  ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิล/เงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง  ส่งผล

ใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดต ่าลง  แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแหง้

แลง้ในบราซิล    ในขณะเดียวกนัตลาดก็ยงัคงกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตจ านวนมากในไทยและอินเดีย 

โดยเฉพาะน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561  ไดส้ร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New contract Low) ท่ีระดบั 
10.37 เซนต ์ (2 สิงหาคม 2561)  ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวา่ มีสัญญาณวา่ช่วงขาลงระยะยาวสูญเสียแรงผลกัดนัใน
ขณะท่ีตลาดเขา้สู่การเทขายทางเทคนิคมากเกินไป ผลส ารวจภาคเอกชนระบุวา่ ราคาน ้าตาลมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั
บางส่วนในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ แต่ยงัเผชิญความสูญเสียอยา่งหนกัในปีน้ี และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวั
เพิ่มข้ึน   ขณะท่ีเทรดเดอร์สหรัฐฯ ระบุวา่ “วนัน้ีสกุลเงินเรียลของบราซิลแขง็แกร่งอยา่งยิง่และช่วยหนุนราคา”  
นาย James Liddiard ของบริษทัใหค้  าปรึกษา Agrilion ระบุวา่ การคาดการณ์วา่ขอ้มูลรัฐบาลสหรัฐฯ ในวนัศุกร์จะ
เผยใหเ้ห็นเพิ่มข้ึนถึงการเดิมพนัภาวะซบเซาของนกัเก็งก าไรเป็นอีกปัจจยัท่ีกระตุน้การซ้ือคืน  โรงงานและผูใ้ห้
ค  าปรึกษาระบุวา่ โรงงานในประเทศผูผ้ลิตชั้นน าอยา่งบราซิลจะเดินหนา้เนน้การผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาลใน
ฤดูกาลเพาะปลูกหนา้   ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.37-11.05 
เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.85 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 0.28% และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.19-11.88 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  11.66  เซนต ์ ลดลง 0.12 
เซนต ์หรือ 1.02% 
 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
3 สิงหาคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
27 กรกฎาคม  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.05 10.37 10.85 10.88 -0.03 
มีนาคม 2562 11.88 11.19 11.66 11.78 -0.12 
พฤษภาคม 2562 12.09 11.39 11.83 12.02 -0.19 
กรกฎาคม 2562 12.26 11.63 12.07 12.19 -0.12 
ตุลาคม 2562 12.49 11.96 12.38 12.43 -0.05 
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มีนาคม 2563 13.08 12.60 13.00 13.02 -0.02 
พฤษภาคม  2563 13.16 12.73 13.11 13.11 - 
กรกฎาคม 2563 13.19 12.82 13.21 13.19 +0.02 
ตุลาคม 2563 13.24 13.02 13.42 13.40 +0.02 
มีนาคม 2564 13.61 13.50 13.83 13.81 +0.02 
พฤษภาคม  2564 13.67 13.67 13.93 13.87 +0.06 
กรกฎาคม  2561 - - 13.95 - - 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  3  สิงหาคม  2561 The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบบ้ีท

คร้ังท่ี 4 ของปี 2561  เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2556-2560 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 12.37 13.40 13.43 13.00 14.60 13.30 13.55 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 308.00 322.00 356.00 347.00 358.00 359.00 348.40 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 38.10 43.15 47.81 45.11 52.27 47.75 47.22 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 29.57 30.91 34.53 31.92 33.29 31.95 32.52 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 3.66 4.14 4.64 4.15 4.86 4.07 4.37 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 96,000 96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 93,400 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  3  สิงหาคม  2561 นกัวเิคราะห์ของ 2 แห่ง ไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-
ใตข้องบราซิล ในปี 2561/2562  โดย  Bioagencia คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะมีไม่เกิน 561 ลา้นตนั ลดลงจาก 580 ลา้น
ตนั ในประมาณการคร้ังแรก ขณะท่ีการเก็บเก่ียวออ้ยทั้งหมดในปี 2560/2561 มีจ านวน 596 ลา้นตนั  ผลผลิต
น ้าตาลจะอยูท่ี่ 28.5 ลา้นตนั  เทียบกบั 36.1 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลจะอยูท่ี่  
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28.4 พนัลา้นลิตร  เทียบกบั 25.6 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน    ขณะท่ี JOB Economia คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะมีนอ้ย
กวา่ 550 ลา้นตนั  ปัจจุบนัคาดวา่จะมีจ านวน 549 ลา้นตนั ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวค้ร้ังแรกท่ี 600 ตนั  ผลผลิต
น ้าตาลจะอยูท่ี่  27 ลา้นตนั  ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 24.8 พนัลา้นลิตร  โดยผลผลิตเอทานอลจากขา้วโพด
เพิ่มข้ึน 0.8 พนัลา้นลิตร 
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ถึงส้ินเดือนมิถุนายน 2561  โรงงานน ้าตาลใน
บราซิลไดท้  าการขายน ้าตาลเพื่อการส่งออกเป็นจ านวน 15.75 ลา้นตนั  หรือ 68.5%  ของปริมาณน ้าตาลท่ีคาดวา่
จะส่งออกทั้งหมด  เทียบกบั 13.94 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561  โดยราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 13.98 เซนต/์ปอนด์  
ลดลงจาก 14.13 เซนต/์ปอนด ์ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกน ้าตาลของบราซิลเดือน
กรกฎาคม 2561 มีจ านวนเพียง 1.885 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 1.946 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  
และ 2.703 ลา้นตนั ในเดือนกรกฎาคม 2560  โดยปริมาณการส่งออกน ้าตาลทรายดิบมีจ านวน 1.709 ลา้นตนั  
เทียบกบั 1.706 ลา้นตนั  ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 2.185 ลา้นตนั ในเดือนกรกฎาคม  2560  ส าหรับปริมาณ
การส่งออกน ้าตาลทรายขาวมีจ านวน 161,600 ตนั  ลดลงจาก 221,500 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 476,000 
ตนั ในเดือนกรกฎาคม 2560 
 
โอเชียเนีย 
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า ซี.ซี.
เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,608,419 1,526,090 5.39 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 9,823,204 8,699,470 12.92 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ (%) 29.1 25.5 14.12 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 13.74 13.03 5.45 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 13.02 12.25 6.29 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 220,997 198,850 11.14 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 1,278,981 1,065,685 20.01 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561  S RA   รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 
ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,822,576 27,935,384 -14.72 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,080,525 2,495,014 -16.61 
โมลาส (ตนั) 1,117,208 1,266,510 -11.79 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.73 8.93 -2.22 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.69 4.53 +3.44 

 

 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2561 มีรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ของรัฐ Uttar 

Pradesh ในอินเดียเพียง ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 มีจ านวน 12,050,200 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึน

จาก 8,773,100 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 111,032,900 ตนั จาก 

82,716,300 ตนั ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 10.85%  เพิ่มข้ึนจาก  10.61% ในปีก่อน เน่ืองจากไม่มีโรงงาน

ใดเปิดหีบออ้ยแลว้ ณ วนัท่ีรายงาน  ดงันั้นจึงนบัวา่การผลิตในรัฐ Uttar Pradesh Uttar Pradesh  ไดส้ิ้นสุดลง

แลว้ 

 
วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและยงัคงปรับตวัลดลงเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บปัจจยับวกจากข่าว

ความแหง้แลง้ในบราซิล และทางตอนเหนือของยุโรป  ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลง  แต่ตลาดก็ยงัคงกงัวล

เก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลจากไทยและอินเดียท่ีมีเป็นจ านวนมาก  แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมี

เขา้มาอยา่งต่อเน่ืองไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลต่างปรับตวัลดลง  โดยเฉพาะราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2561 ไดส้ร้างจุดต ่าสุดใหม่ท่ี 10.37 เซนต ์ (2 สิงหาคม 2561) และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  

จากสกุลเงินเรียลของบราซิลแขง็แกร่งอยา่งยิง่และช่วยหนุนราคา”   นาย  James  Liddiard  ของบริษทัให ้
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ค าปรึกษา Agrilion ระบุวา่ ความคาดการณ์วา่ขอ้มูลรัฐบาลสหรัฐฯ ในวนัศุกร์จะเผยใหเ้ห็นเพิ่มข้ึนถึงการเดิมพนั

ภาวะซบเซาของนกัเก็งก าไรเป็นอีกปัจจยัท่ีกระตุน้การซ้ือคืน  โรงงานและผูใ้หค้  าปรึกษาระบุวา่ โรงงานใน

ประเทศผูผ้ลิตชั้นน าอยา่งบราซิลจะเดินหนา้เนน้การผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาลในฤดูกาลเพาะปลูกหนา้     

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน134,179 ล็อต  หรือประมาณ 6.816 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 99,141 ล็อต  หรือประมาณ 

5.036 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (24 กรกฎาคม 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของ

ตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

 

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

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

6 สิงหาคม 2561 

 


