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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 – 11  พฤษภาคม 2561 
                        

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (7 - 11 พฤษภาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 19 ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน     ตามแรงขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ จากแรงกดดนัของเงินสกุลเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าและ

จากปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดโลก โดยบริษทัโบรกเกอร์โภคภณัฑ ์ INTL FC Stone ระบุวา่ ผลผลิตน ้าตาลในบราซิล

จะปรับลดลง 14% จากฤดูกาลก่อนหนา้สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 9 ปี  ทา่มกลางการผลิตปริมาณมากในประเทศผูผ้ลิต

ส าคญัรวมถึงอินเดียและไทย ขณะท่ีนกัวเิคราะห์น ้าตาลของบริษทั S&P Global Platts/Kingsman 

คาดวา่การผลิตน ้าตาลโลกจะล ้าหนา้อุปสงค ์12.59 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 สู่ระดบัส่วนเกินสูงสุดในรอบ 10 ปี

นบัตั้งแต่ปี 2549/2550 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัข้ึนมาไดบ้า้ง ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ังตามการคาดการณ์ของ 

Sucden Financial ท่ีระบุวา่ “ความคาดหวงัถึงการผลิตเอทานอลระดบัสูงยงัด าเนินต่อไปและบางส่วนยงัมองวา่ 

กรณีดงักล่าวมีศกัยภาพในการช่วยพยงุราคาน ้าตาล” ส่วนบริษทั Louis Dreyfus Co BV  คาดการณ์ถึง   

การลดลงอยา่งชดัเจนของอุปทานน ้าตาลส่วนเกินโลกในปี 2561/2562 ตรงกนัขา้มกบัคาดการณ์ของหน่วยงานอ่ืน 

ๆ บนความคาดหมายวา่อินเดียจะเพิ่มผลผลิตปริมาณมหาศาลในปีน้ีและจากขอ้มูลท่ีวา่บราซิลซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาล

รายใหญ่ท่ีสุดของโลก ปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึนประมาณ 50% ในเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นเดือนแรกของฤดูเก็บ

เก่ียวของปี 2561/2562 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศแลง้เร่งความเร็วของการท างานในพื้นท่ี

การเกษตร โดยดีลเลอร์ระบุวา่ ออ้ยดงักล่าวน าไปใชผ้ลิตน ้าตาลต ่ากวา่ปีก่อน แต่ปริมาณออ้ยและน ้าตาลซูโครส

ในออ้ยมีปริมาณเหนือระดบัเม่ือหน่ึงปีก่อน อยา่งไรก็ตามปริมาณอยูใ่นระดบัเบาบาง ขณะท่ีสมาชิกอุตสาหกรรม

ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสัปดาห์น ้าตาลในนครนิวยอร์ค ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมบางส่วนคาดการณ์ถึงผลผลิตน ้าตาลท่ีคาดวา่จะ

นอ้ยลงจากบราซิล และคาดการณ์วา่ผลผลิตมหาศาลจากอินเดียจะชดเชยผลผลิตในระดบัต ่าสุดในรอบ 1 ทศวรรษ

จากบราซิล จึงไม่น่าประหลาดใจท่ีตลาดเคล่ือนตวัลง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.12-11.59 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.22 เซนต ์ ลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต ์หรือ 2.52% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.51-

11.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.60  เซนต ์ลดลง 0.19 เซนต ์หริอ 1.61% 
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ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

11 พฤษภาคม 2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

4 พฤษภาคม 2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2561 11.59 11.12 11.22 11.51 -0.29 
ตุลาคม 2561 11.94 11.51 11.60 11.79 -0.19 
มีนาคม 2562 12.99 12.59 12.65 12.90 -0.25 
พฤษภาคม 2562 13.25 12.82 12.89 13.19 -0.30 
กรกฎาคม 2562 13.40 12.99 13.06 13.36 -0.30 
ตุลาคม 2562 13.61 13.23 13.30 13.59 -0.29 
มีนาคม 2563 14.26 13.86 

86 

13.91 14.20 -0.29 
พฤษภาคม  2563 14.13 13.88 13.92 14.15 -0.23 
กรกฎาคม 2563 14.19 13.95 13.98 14.18 -0.20 
ตุลาคม 2563 14.42 14.28 14.20 14.39 -0.19 
มีนาคม 2564 - - 14.59 14.77 -0.18 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  9  พฤษภาคม 2561  มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 2561 ลดลง 12% จาก

เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 41,800 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิสถาน 55%  องักฤษ 

12% อาเซอร์ไบจาน 6% มอลโดวาลิเบียและตุรกี 15% โดยในปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออก

จ านวน 379,900 ตนั เทียบกบั 684,325 ตนั ในปีท่ีก่อน  และยอดการส่งออกน ้าตาลทั้งหมดของยเูครนในปี 

2559/2560 มีจ านวน 771,000 ตนั  เทียบกบั 133,000 ตนั ในปี 2558/2559 

  วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561  เกษตรกรของเบลารุสไดป้ลูก

บ้ีทแลว้จ านวน 98,400 แฮคแต หรือ 101.8% ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี เทียบกบั 92,460  แฮคแต  ในปี 2560   
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 มีรายงานวา่กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2561 ไดจ้  านวน 63,207 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 88,235 ตนั 

ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 52,034 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ี มีจ านวน 

2,717,923 ตนั เพิ่มข้ึน 1.64% จาก 2,674,172 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 108.82 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.38% จาก 110.34 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.44 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.62% 

จาก 11.51 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 10 พฤษภาคาม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31 เมษายน 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายน ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 37,686 24,264 +55.32 59,842 41,945 +42.67 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 1,527 1,132 

270 
+34.83 2,238 1,840 +21.63 

ATR  (กก/ตนัออ้ย) 118.85 113.76 +4.47 114.50 110.76 +3.38 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,730 936 +84.73 2,722 1,623 +67.70 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 35.78 43.06 -16.91 34.27 41.56 -17.34 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

64.22 56.94 +12.79 65.73 58.44 +12.47 
 

 วนัท่ี  9 พฤษภาคม 2561  FCStone คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีจ านวน 31.0 

ลา้นตนั เทียบกบั 31.5 ลา้นตนั ในประมาณการเดือนมีนาคม และ 36.1 ลา้นตนั ในปี  2560/2561 ปริมาณออ้ยเขา้

หีบจะอยูท่ี่ 587.7 ลา้นตนั เทียบกบั 590.7 ลา้นตนั ในประมาณการเดือนมีนาคม และ 596.3 ลา้นตนั ในปี. 

2560/2561  โดยใชอ้อ้ยไปผลิตเอทานอล 59.2% (53.5% ในปี 2560/2561) ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 27.7 

พนัลา้นลิตร เทียบกบั 26.1 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน 
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 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  JOB Economia คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2561/2562 จะมีจ านวนไม่เกิน 30 ลา้นตนั  ซ่ึงลดลงจาก 36 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  ส าหรับผลผลิต          เอทา

นอลจะมีจ านวน 28 พนัลา้นลิตร  เทียบกบั 26.1 พนัลา้นลิตรในปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จะเพิ่มข้ึน 4.2% เป็นจ านวน 33.8 ลา้นตนั (รวมน ้าตาลพื้นบา้น 560,000 ตนั) โดย

คาดวา่ปริมาณออ้ยจะเพิ่มข้ึนเป็น 415 ลา้นตนั จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 5.2 ลา้นแฮคแต  กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ     

กล่าววา่การใหค้วามช่วยเหลือของรัฐบาลจะท าใหส้ามารถส่งออกน ้าตาลจากสตอ็คส่วนเกิน        ไดม้ากถึง 6 

ลา้นตนั เทียบกบัการส่งออก 2 ลา้นตนั ในปีน้ี 

 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 22 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,751,669 22,189,770 -6.48 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,809,486 2,003,776 -9.70 
โมลาส (ตนั) 906,666 929,901 -2.50 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.72 9.03 -3.44 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.37 4.19 +4.26 

   
 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และจากแรงกดดนัของเงินสกุลเรียลของบราซิลเม่ือ
เทียบกบัเงิบดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง และจากปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดโลก และจากขอ้มูลท่ีวา่บราซิลซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
น ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึนประมาณ 50% ในเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นเดือนแรกของ
ฤดูเก็บเก่ียวของปี 2561/2562 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศแลง้เร่งความเร็วของการ 
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ท างานในพื้นท่ีการเกษตร โดยดีลเลอร์ระบุวา่ ออ้ยดงักล่าวน าไปใชผ้ลิตน ้าตาลต ่ากวา่ปีก่อน แต่ปริมาณออ้ย
และน ้าตาลซูโครสในออ้ยมีปริมาณเหนือระดบัเม่ือหน่ึงปีก่อน  ขณะท่ีสมาชิกอุตสาหกรรมไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมสัปดาห์น ้าตาลในนครนิวยอร์ค ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมบางส่วนคาดการณ์ถึงผลผลิตอุตสาหกรรมน ้าตาลท่ีคาดวา่
จะนอ้ยลงจากบราซิล และคาดการณ์วา่ผลผลิตมหาศาลจากอินเดียจะชดเชยผลผลิตในระดบัต ่าสุดในรอบ 1 
ทศวรรษจากบราซิล จึงไม่น่าประหลาดใจท่ีตลาดเคล่ือนตวัลง ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ     ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 150,420 ล็อต  
หรือประมาณ 7.641 ลา้นตนั ลดลงจาก 161,467 ล็อต  หรือประมาณ 8.203 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (1 
พฤษภาคม 2561)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาด
วา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น
สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                            ------------------------------     
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

14 พฤษภาคม 2561 

 

   

 


