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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 - 5  ธันวาคม  2561 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (1 – 5 มกราคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์แรกของปี 

2561 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 1 มกราคม 2561  ตลาดปิดท าการเน่ืองในเทศกาลข้ึนปีใหม่ และ

ในสัปดาห์แรกน้ีราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในวนัแรกของ

สัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน  ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ  โดยดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงกระตุน้แรงซ้ือสัญญาสินคา้โภคภณัฑ์   ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลง

จากจุดสูงสุดของวนัท่ี 3 มกราคม 2561 ท่ี 15.37 เซนต ์  ในขณะท่ีเทรดเดอร์รอคอยขอ้มูล   รายสัปดาห์ของ

รัฐบาลสหรัฐฯ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ก็งก าไรไดล้ดคาดการณ์เชิงลบในตลาดน ้าตาลหรือไม่ ขณะเดียวกนักบัท่ี

สกุลเงินดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าข้ึนและการปรับลดลงของราคาน ้ามนัดิบไดก้ดดนัราคาน ้าตาลทรายดิบ แต่อยา่งไรก็

ตามตลาดยงัคงไดแ้รงหนุนจากกรณีท่ีกองทุนดชันีซ้ือสัญญาน ้าตาล เพื่อปรับสมดุลการลงทุนหลงัจากน ้าตาลท า

ผลงานย  ่าแยใ่นปี 2560  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

14.85-15.37 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.08 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.08 เซนต ์หรือ 0.53% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.77-15.24 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  15.02 

เซนต ์ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อน 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5  มกราคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 ธนัวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 15.37 14.85 15.08 15.16 -0.08 
พฤษภาคม 2561 15.24 14.77 15.02 15.02 - 
กรกฎาคม 2561 15.25 14.80 15.08 15.04 +0.04 
ตุลาคม 2561 15.43 15.03 15.32 15.21 +0.11 
มีนาคม 2562 15.96 15.59 15.89 15.69 +0.20 
พฤษภาคม 2562 15.92 15.60 15.83 15.66 +0.17 
กรกฎาคม 2562 15.84 15.55 15.76 15.61 +0.15 
ตุลาคม 2562 15.93 15.65 15.85 15.72 +0.13 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

มีนาคม 2563 16.20 16.00 16.12 15.99 +0.13 
พฤษภาคม  2563 - - 15.98 15.83 +0.15 
กรกฎาคม 2563 - - 15.91 15.75 +0.16 
ตุลาคม 2563 - - 16.02 15.86 +0.16 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2561 ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) คาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 

(สิงหาคม-กรกฎาคม) รัสเซียจะผลิตน ้าตาลได ้6.6 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก  

6.16 ลา้นตนั ในปีก่อน โดย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้5.98 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 500,000 ตนั จากปี

ก่อน  โดยมีโรงงานน ้าตาล 43 โรงงานท่ียงัคงด าเนินงาน (ลดลงจาก 52 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน) 

ขณะท่ี 32 โรงงานไดห้ยดุท าการผลิต  และในเดือนมกราคมคาดวา่จะมี 40 โรงงานท่ีมีบ้ีทผา่นเขา้สู่กระบวนการ

ผลิต 600,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 520,000 ตนั ในปีก่อน   

 วนัท่ี 4 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ เบลารุสส่งออกน ้ าตาลในเดือนธนัวาคม 2560 จ านวน 25,000 ตนั   

โดยส่งออกไปยงัรัสเซียจ านวน 17,000 ตนั (ลดลงจาก 18,000 ในเดือนธนัวาคม 2559) อุซเบกิสถานจ านวน 3,500 

ตนั ทาจิกิสถานจ านวน 3,500 ตนั และคาซคัสถาน จ านวน 2,000 ตนั รวมในปี 2560 ส่งออกน ้าตาลยงัรัสเซีย

จ านวน 185,000 ตนั  ลดลงจาก 250,000 ตนั ในปี 2559 ทั้งน้ี Soyuzrossahar รายงานวา่ในปีน้ีเบลารุสจะผลิต

น ้าตาลไดเ้กินกวา่ 600,000 ตนั เทียบกบั 595,000 ตนั ในปีก่อน  

 วนัท่ี 2 มกราคม 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง  ณ วนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้1.97 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 13.76 ลา้นตนั เทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2559 ยเูครนผลิตน ้ าตาลได ้ 1.99 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 13.56 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.32%  

ลดลงจาก 14.68% ในปีก่อน และในปีท่ีแลว้ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้2.008 ลา้นตนั  

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2561  เอลซลัวาดอร์รายงาน ผลผลิตออ้ย น ้าตาล  และโมลาสปี 2560/2561 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เป็นดงัน้ี     
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                                                                                      หน่วย : ตนั 

รายการ 
ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม เปล่ียนแปลง 

    (%) ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 327,284 381,914 2,148,923 1,985,324 +8.24 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) 37,194 43,380 235,085 217,228 +8.22 
โมลาส 14,491 16,282 82,256 78,074 +5.36 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.36 11.36 10.94 10.94 -0.02 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.43 4.26 3.83 3.93 -2.66 
 

 วนัท่ี 2 มกราคม 2561  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561  เพียง 

ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 96,148 95,768 +0.40 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 7,741,627 7,720,087 +0.28 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 756,247 721,613 +4.80 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.77 9.35 +4.49 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.87 7.53 +4.45 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.52 80.61 -0.11 

 

 วนัท่ี 2 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560  ได ้120,935 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 118,749 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 116,636 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

555,803 ตนั  ลดลง 0.33% จาก 557,626 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 114.52 ตนั/   แฮค

แต ลดลง 2.18% จาก 117.08 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.66 ตนั/แฮคแต ลดลง 2.30% จาก

11.93 ตนั/แฮคแต  
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2561 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนธนัวาคม 2560 มี

จ านวน 1.937 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2.236 ลา้นตนั  ในเดือนก่อน  และลดลงจาก 2.643 ลา้น

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.526 ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.835 ตนั ใน

เดือนก่อน และ 2.088 ลา้นตนั ในเดือนธนัวาคมปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน  378,198 ตนั  แทบไม่

เปล่ียนแปลงจาก 368,565 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน แต่ลดลงจาก 510,666 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2559  รวมบราซิล

ส่งออกน ้าตาลในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 23.433 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

23.005 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับปริมาณการส่งออกในปี 2559/2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 

28.740 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 2 มกราคม 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปี 

2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธันวาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 10,445 7,229 +44.49 578,759 588,930 -1.73 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 506 375 +34.93 35,586 35,078 +1.45 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 494 337 +46.59 24,957 24,747 +0.85 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 126.39 130.26 -2.97 137.33 133.90 +2.56 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

40.21 41.82 
 

-3.85 46.99 46.69 +0.64 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

59.79 58.18 +2.77 53.01 53.31 -0.56 
 

เอเชีย 

วนัท่ี 3 มกราคม 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงเดือนหลงั 

ของเดือนธนัวาคม อินเดียผลิตน ้าตาลได ้3.386 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 2.989 ลา้นตนั ในช่วง

คร่ึงแรกของเดือนธนัวาคม และเพิ่มข้ึนจาก 2.845 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ

ผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้าตาลได ้10.326 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 8.191 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงาน 485 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มากกวา่ 16 โรงงานในสองสัปดาห์ก่อน และ 

มากกวา่ 44 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวของปีก่อน ในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้3.824  
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ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.535 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  180 โรงงาน 

เพิ่มข้ึนจาก 120 โรงงานในปีก่อน อตัราเฉล่ียการหีบสกดัตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตอยูท่ี่ 10.23% แทบจะไม่

เปล่ียนแปลงจาก 10.29% ในปีก่อน  รัฐ Uttar Pradesh ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีโรงงานน ้าตาลประมาณ 116 

โรงงานท่ีด าเนินการ  ผลิตน ้ าตาลได ้ 3.380 ลา้นตนั จาก 2.678 ลา้น ในปีก่อน ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 33.3 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 27.2 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัเฉล่ียอยูท่ี่ 10.15% จาก 8.87% ในปีก่อน  รัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้

1.617 ลา้นตนั  ซ่ึงมากกวา่ 74,000 ตนั ในปีก่อนมีโรงงาน 62 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตมากกวา่ปีก่อน 6 โรงงาน  

รัฐ Gujarat มีโรงงาน 17 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้370,000 ตนัเทียบกบัปีก่อนมี  20 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้362,000 

ตนั  รัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana มีโรงงาน 21 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  (มากกวา่ปีก่อน 4 โรงงาน)  

และผลิตน ้าตาลได ้190,000 ตนั ลดลงจาก 206,000  ตนั ในปีก่อน   รัฐ Tamil Nadu มี 20 โรงงานท่ีด าเนินการ  

ผลิตน ้าตาลได ้170,000 ตนั  ลดลงจาก 186,000 ตนั ในปีก่อน จากโรงงาน 34 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปี 2559    

รัฐ  Haryana ผลิตน ้าตาลได ้ 180,000 ตนั  รัฐ Bihar ผลิตน ้าตาลได ้ 165,000 ตนั  รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาลได ้

160,000 ตนั  รัฐ Madhya Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้130,000 ตนั และจากรัฐ Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้  120,000 

ตนั  ISMA จะประมาณการผลผลิตน ้าตาลคร้ังท่ี 2 ในปี 2560/2561 ในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมกราคม และใน

ปัจจุบนั ISMA คาดวา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 25.1 ลา้นตนั จาก 20.3 ลา้นตนั ในปีก่อน และประมาณ 

200,000 ตนั เป็นน ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตไดจ้ากการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบและสตอ๊คตน้ปีจ านวน 3.876 ลา้นตนั 

และคาดวา่ปริมาณการผลิตทั้งหมดในปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ 29.176 ลา้นตนั ปริมาณการบริโภคน ้าตาลในช่วง 

2560/2561 อยูท่ี่ประมาณ 25.0 ลา้นตนั โดยพิจารณาจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 2% ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณส

ตอ๊กปลายปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 4.176 ลา้นตนั (เพียงพอส าหรับการบริโภคภายในสองเดือน)  

นอกจากนั้น ISMA รายงานวา่ในเดือนกนัยายน 2560 รัฐบาลอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลดิบ 300,000 ตนั เพื่อน าเขา้

และรีไฟนภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม แต่มีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเพียง 235,000 ตนัเพื่อน าไปใชเ้พื่อการน้ี (ซ่ึง

ผลิตน ้าตาลทรายขาวไดป้ระมาณ 200,000 ตนั ) 

วนัท่ี  2 มกราคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 17  ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,099,679 5,707,030 +6.88 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 516,165 489,407 +5.47 
โมลาส (ตนั) 228,336 202,235 +12.91 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.46 8.58 -1.32 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.74 3.54 +5.64 

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีซ่ึงเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของปี 2560 ไดเ้คล่ือนไหว

ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ กอปรกบัไดรั้บแรงหนุนจากดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงกระตุน้แรงซ้ือสัญญาสินคา้โภคภณัฑ์   และ

บรรดาดีลเลอร์คาดวา่ กองทุนดชันีจะซ้ือสัญญาน ้าตาลทรายดิบราว 50,000-60,000 ล็อต เพื่อปรับสมดุลการลงทุน

หลงัราคาน ้าตาลร่วงลงกวา่ 22% ในปี 2560 อยา่งไรก็ตามในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงตามสกุลเงิน

ดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าข้ึนและการปรับลดลงของราคาน ้ามนัดิบไดก้ดดนัราคาน ้าตาลทรายดิบ ส าหรับสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2561 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 

42,805  ล็อต หรือประมาณ 2.714 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  84,419 ล็อต หรือประมาณ 

4.288 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (26 ธนัวาคม 2560)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาด

ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนไดบ้า้งตามการเขา้มาซ้ือของกองทุนดชันี   ซ่ึงจะ

เร่ิมตน้ในวนัท่ี 8 มกราคม 2561  แต่ราคาน ้าตาลคงจะเคล่ือนไหวอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดัตามสภาพของอุปทานน ้าตาล

โลกท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

8  มกราคม  2561 
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ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

3 มกราคม 2561 

 

 


