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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  12 - 16  กุมภาพนัธ์  2561 
                        
     ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (12 – 16  กมุภาพนัธ์  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ ท่ี 7 
ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเมือ่เทียบกบัสัปดาห์กอ่น โดยในชว่งแรกของ
สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน ตามแรงซ้ือคืน (Short-covering) ของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไร  ตา่ง ๆ  
กอ่นสัญญาเดือนมนีาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในชว่งส้ินเดือนน้ี และความคาดหวงัเกีย่วกบัการสง่
มอบน ้ าตาลทรายดิบลดลงทา่มกลางการปรับลดลงของอุปทานจากประเทศผูผ้ลิตช ั้นน าอยา่งบราซิล  ขณะท่ีมี
การเพิ่มการไหลเวยีนน ้ าตาลของอเมริกากลางสูจี่น  กอ่นท่ีราคาน ้ าตาลจะปรับตวัลดลงหลงันักลงทุนกลบัมาให้
ความสนใจตอ่ความคาดหมายเร่ืองอุปทานลน้ตลาดโลก โดยเฉพาะการผลิตอนัแข็งแกรง่ในสหภาพยุโรป(EU) 
อินเดียและไทย ในขณะท่ีอุปสงค์มไีมเ่พียงพอ ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมนีาคม 2561 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.30-13.84 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.38 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์กอ่น 0.29 
เซนต์ หรือ 2.12% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.20-13.70 เซนต์ 
และปิดตลาดท่ี  13.28 เซนต์ ลดลง 0.27 เซนต์  หรือ 1.99% 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก  าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  

16 กมุภาพนัธ์   2561 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  

9 กมุภาพนัธ์   2561 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 

มนีาคม 2561 13.84 13.30 13.38 13.67 -0.29 
พฤษภาคม 2561 13.70 13.20 13.28 13.55 -0.27 
กรกฎาคม 2561 13.84 13.32 13.38 13.70 -0.32 
ตุลาคม 2561 14.20 13.69 13.75 14.07 -0.32 
มนีาคม 2562 15.00 14.46 14.52 14.87 -0.35 

..35 พฤษภาคม 2562 14.99 14.50 14.54 14.88 -0.34 
กรกฎาคม 2562 15.03 14.54 14.57 14.90 -0.33 
ตุลาคม 2562 15.24 14.73 14.78 15.12 -0.34 
มนีาคม 2563 15.63 15.17 15.21 15.53 -0.32 
พฤษภาคม  2563 15.53 15.16 15.16 15.46 -0.30 
กรกฎาคม 2563 15.50 15.10 15.13 15.42 -0.29 
ตุลาคม 2563 15.62 15.22 15.26 15.56 -0.30 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 

น ้ าตาลทรายขาวตามสัญญาเดือนมนีาคม 2561 ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ส้ินสุดระยะเวลาในการ

ซ้ือขายลงเมือ่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 ปรากฎวา่มกีารสง่มอบน ้ าตาลตอ่ตลาดเพียง 732 ล็อต หรือประมาณ 

36,600 เมตริกตนั โดยผูรั้บมอบไดแ้ก ่บริษทั E D & F Man และผูส้ง่มอบไดแ้ก ่บริษทั Sucden (183 ล็อต หรือ 

9,150 เมตริกตนั) และบริษทั Alvean (549 ล็อต หรือ 27,450 เมตริกตนั) ซ่ึงเป็นน ้ าตาลจากกวัเตมาลาทั้งหมด 

มรีายงานวา่เมือ่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 รัฐบาลออสเตรเลียและเปรู ไดล้งนามในขอ้ตกลงการคา้

เสรีเปรู-ออสเตรเลีย (PAFTA) หลงัจากท่ีมกีารเปิดเจรจาเมือ่เดือนพฤษภาคม 2560 และไดข้อ้สรุปในวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงเป็นการเจรจาขอ้ตกลงการคา้เสรีของออสเตรเลียท่ีเร็วท่ีสุด โดยใชเ้วลาเพียง 9 เดือน

เทา่นั้น  ซ่ึงภายใตข้อ้ตกลงดงักลา่ว อตัราภาษีศุลกากร 99% ของสินคา้จากออสเตรเลียท่ีสง่ไปยงัเปรู จะถูก

ยกเลิกภายใน 5 ปี ส าหรับโควตาน าเขา้น ้ าตาลจากออสเตรเลียท่ีสง่ไปเปรู โดยไมเ่สียภาษีน าเขา้ (Duty-Free 

TRQ) ในปีท่ี 1 มจี านวน 30,000 ตนั และภายในปีท่ี 18 จะมจี านวน 90,000 ตนั ซ่ึงเทา่กบั 30% ของการน าเขา้

น ้ าตาลทั้งหมดของเปรู 

 

ยุโรปตะวันออก 

 

 วนัท่ี  13 กมุภาพนัธ์  2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาลแหง่ชาติของยูเครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง ณ 

วนัท่ี 31 มกราคม 2561  ยูเครนผลิตน ้ าตาลได ้ 2.060 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 14.32 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 

14.39%  และไดส้ิ้นสุดการผลิตแลว้ โดยมโีรงงานน ้ าตาล 46 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีกอ่น 4 

โรงงาน อน่ึง เมือ่ปีท่ีแลว้ผลิตน ้ าตาลไดท้ั้งส้ิน 2.008 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 13.66 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 

14.70% 

 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาลแหง่ชาติของยูเครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ยูเครน

สง่ออกน ้ าตาลในเดือนมกราคม 2561  จ านวน 76,360 ตนั เพิ่มข้ึน 17.2%  จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น 

โดยสง่ออกไปยงัตุรก ี22,930 ตนั อุซเบกสิถาน 15,330 ตนั และลิเบีย 13,840 ตนั รวมในชว่ง 5 เดือนแรกของ  ปี 

2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) สง่ออกจ านวน 250,060 ตนั  ลดลงจาก 409,700 ตนั  ในชว่งเวลาเดียวกนัของปี

กอ่น    
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 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 ผูผ้ลิตน ้ าตาลแหง่ชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 

2560/2561  เพียง ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 รัสเซียผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้ 6,412,600 ตนั เพิ่มข้ึน 6.3%   จาก

ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น โดยมบ้ีีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 45,750,000 ตนั  ไมเ่ปล่ียนแปลงจากปีกอ่น 

อตัราการหีบสกดั 14.02% เพิ่มข้ึนจาก 13.19% ในปีกอ่น   ขณะท่ีมโีรงงานน ้ าตาล 7 โรงงาน จาก 75 โรงงานท่ี

ยงัคงด าเนินการผลิต เทา่กนักบัในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น   และในขณะดียวกนักรมศุลกากรของรัสเซีย

รายงานวา่ในปี 2560 รัสเซียน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 14,400 ตนั จาก 259,500 ตนั ในปีกอ่น 

และน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวลดลงเหลือ 246,300 ตนั จาก 269,900 ตนั 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 มรีายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2561  ได ้125,327 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 126,236 ตนั ใน

สัปดาห์กอ่น และเทียบกบั 122,618 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น รวมปริมาณน ้ าตาลในปีน้ีมจี านวน 

1,405,475 ตนั เพิ่มข้ึน 1.15% จาก 1,389,431 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 112.36 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.69% จาก 114.29 ตนั/แฮคแต ในปีกอ่น และผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 11.68 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.39% 

จาก 11.84 ตนั/แฮคแต 
   
 อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 กระทรวงเกษตรและอาหาร (MAPA) ของบราซิลรายงานวา่  การสง่ออก

น ้ าตาลตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2560 ลดลง   สง่ผลให้ในเดือนมกราคมสต็อคน ้ าตาลลดลงในอตัราน้อยท่ีลุด

ในชว่ง 5 ปี โดยในชว่ง 4 สัปดาห์ท่ีผา่นมาถึงวนัท่ี 16 มกราคม สต็อคน ้ าตาลของบราซิลมจี านวน 1.394 ลา้นตนั  

ลดลงจาก 1.734 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น สง่ผลให้สต็อคน ้ าตาลทั้งหมดลดลง 7.8 ลา้นตนั  เทียบ

กบั 7.3 ลา้นตนั  ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น โดยเป็นน ้ าตาล  VHP 4.1 ลา้นตนั (4.3 ลา้นตนั ในปีกอ่น) 

น ้ าตาล crystals 3.5 ลา้นตนั (2.9 ลา้นตนั ในปีกอ่น) และท่ีเหลือเป็นน ้ าตาลออร์แกนิคและน ้ าตาลรีไฟน์ 

 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มนีาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2561  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลังของเดือนมกราคม ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลี่ยนแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 2559/60 

เปลี่ยนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 407 589 -30.90 583,964 593,822 -1.66 
ผลผลิตน ้ าตาล  (1,000 ตนั) 4 11 -63.64 35,831 35,256 +1.63 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 67 45 +48.89 

898 

25,333 25,028 +1.22 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 118.55 103.71 +14.31 137.30 133.77 +2.64 
สัดสว่นออ้ยน าไปผลิตน ้ าตาล 
(%) 

9.60 19.50 -50.77 46.90 46.58 +0.69 
สัดสว่นออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%)  

90.40 80.50 +12.30 53.10 53.42 -0.60 
 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี  13 กมุภาพนัธ์  2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลีย 

รายงานวา่ ในปี 2560/2561  ออสเตรเลียมปีริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 33.349 ลา้นตนั  ลดลงจาก 36.507 ลา้นตนั 

ในปีกอ่นหน้าน้ี  และต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้  33.955 ลา้นตนั ขณะท่ี ซี.ซี.เอส. (CCS) เฉล่ียอยูท่ี่ 13.23%  

เพิ่มข้ึนจาก 12.86% ในปีกอ่น โดยเร่ิมการด าเนินการผลิตตั้งแตใ่นวนัท่ี 30 พฤษภาคม ถึงส้ินเดือนธันวาคม  

โดยในปี 2560 ออสเตรเลียไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในเขตภาคใตข้องรัฐควนีส์แลนด์และผลกระทบจากพายุ

ไซโคลนเด็บบ้ีในภาคกลางในปลายเดือนมนีาคม 

เอเชีย 

 วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานผลผลิตน ้ าตาลของ

อินเดีย ในชว่งคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม มจี านวน 3.530 ลา้นตนั (มลูคา่น ้ าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 3.211 

ลา้นตนั ในชว่งคร่ึงแรกของเดือนมกราคม และ 2.375 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น รวมตั้งแตเ่ร่ิมฤดู

การผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้ 17.067 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 12.855 ลา้นตนั 

ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  มโีรงงาน 503 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ลดลงจากสองสัปดาห์กอ่น 1 โรงงาน 

และ มากกวา่ในชว่งเวลาเดียวของปีกอ่น 169 โรงงาน ในขณะท่ี ISMA คาดวา่ อินเดียจะผลิตน ้ าตาลได ้ 26.1 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 20.2 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในขณะท่ีมบีางสว่นคาดวา่อินเดียจะผลิตน ้ าตาล

ไดม้ากถึง  27.5-28.0  ลา้นตนั  ส าหรับในรัฐ  Maharashtra  ผลิตน ้ าตาลไดแ้ลว้  6.310  ลา้นตนั  
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เพิ่มข้ึนจาก 3.676 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น มโีรงงานท่ีด าเนินการผลิต  183 โรงงาน เพิ่มข้ึนจาก 

58 โรงงานในปีกอ่น ซ่ึงปัญหาความแห้งแลง้มผีลกระทบตอ่ผลผลิตออ้ย สว่นรัฐ Uttar Pradesh เพียง ณ วนัท่ี 31 

มกราคม 2561 มโีรงงาน 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต และผลิตน ้ าตาลได ้5.448 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.559 ลา้น

ตนั และรัฐ Karnataka ผลิตน ้ าตาลได ้ 2.655 ลา้นตนั  มากกวา่ในปีกอ่น 645,000 ตนั มโีรงงาน 59 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต ลดลงจากสองสัปดาห์กอ่น 3 โรงงาน แตเ่ทียบกบัเพียง 13 โรงงาน ในชว่งเวลาเดียวกนัของปี

กอ่น สว่นรัฐ Gujarat มโีรงงาน 17 โรงงาน และผลิตน ้ าตาลได ้580,000 ตนั เทียบกบัปีกอ่นท่ีม ี  20 โรงงาน และ

ผลิตน ้ าตาลได ้575,000 ตนั    ส าหรับรัฐ Tamil Nadu ม ี27 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต และผลิตน ้ าตาลได ้220,000 

ตนั  ลดลงจาก 350,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงาน 36 โรงงาน ในปี 2559 

วนัท่ี  12 กมุภาพนัธ์  2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้ าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 28 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 10,308,135 10,405,013 -0.93 
น ้ าตาลทรายดิบ  (ตนั) 876,889 906,106 -3.22 
โมลาส (ตนั) 405,830 392,964 +3.27 
ผลผลิตน ้ าตาลทรายดิบ (%) 8.51 8.71 -2.31 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.94 3.78 +4.24 

  

วิจารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวคอ่นขา้งจะผนัผวนและปรับตวั
ลดลงเมือ่เทียบกบัสัปดาห์กอ่น แมว้า่ในชว่งแรกราคาน ้ าตาลจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืน 
(Short-covering) ของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ กอ่นสัญญาเดือนมนีาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือ
ขายในชว่งส้ินเดือนน้ี และความคาดหวงัเกีย่วกบัการสง่มอบน ้ าตาลทรายดิบลดลงทา่มกลางการปรับลดลงของ
อุปทานจากประเทศผูผ้ลิตช ั้นน าอยา่งบราซิล ขณะท่ีการเพิ่มการไหลเวยีนน ้ าตาลของอเมริกากลางสูจี่น  
หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลง  โดยนักลงทุนให้ความสนใจเกีย่วกบัภาวะน ้ าตาลลน้ตลาดมากข้ึน  
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สว่นสถานะของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ ณ วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาล
สุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 145,973 ล็อต  หรือประมาณ 7.415 ลา้นตนั ลดลงจาก 162,655 ล็อต  หรือ
ประมาณ 8.263 ลา้นตนั  ในสัปดาห์กอ่นหน้านั้น (6 กมุภาพนัธ์ 2561)  ส าหรับในระยะส้ัน ๆ  หากปัจจยัพื้นฐาน
ตา่ง ๆ ของตลาดไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตัว๋ขาย (Net Short) ของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ 
ยงัคงมเีป็นจ านวนมาก คาดวา่ราคาน ้ าตาลนา่ท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-
covering) 
 

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากัด 

19  กุมภาพนัธ์  2561 

   

  

 

  

  

  

  

 

  
 


