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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  ธันวาคม  2561 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (15 – 19 มกราคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  3  ของปี 
2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวยงัคงปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง
ก าไรต่าง ๆ  และราคาน ้าตาลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึง จากแรงกดดนัของความคาดหมายเก่ียวกบั
ภาวะอุปทานน ้าตาลลน้ตลาดโลก และในขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ดีลเลอร์ระบุ
วา่ปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดในปี 2560/2561 ไดรั้บแรงกดดนัเพิ่มจากผลผลิตมากเพิ่มมากข้ึนจากประเทศไทย, 
สหภาพยโุรป (EU), ปากีสถาน และอินเดีย นอกจากนั้น นายไมเคิล แมคโดกลัล ์รองประธานอาวุโสฝ่ายขายของ
บริษทั ED&F Man Capital Markets ระบุวา่ “ฝนท่ีตกตลอดสุดสัปดาห์ท่ีผา่นมาในบราซิล ยงัคงท าใหดิ้นชุ่มช้ืน
มากข้ึน และลดความกงัวลวา่ปรากฎการณ์ลานีญาจะกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของบราซิล ”  และอิทธิผลดา้น
ลบอีกหน่ึงประการคือ นาย บลาโร มากกี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรบราซิลเสนอแผนยกเลิกภาษีน าเขา้เอทานอล
จากสหรัฐ 20% และในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน หลงัจากแตะระดบั 13.02 เซนต ์(วนัท่ี 18 
และ 19 มกราคม 2561) ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.02-14.11 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.25 เซนต ์ ลดลงจาก
รายงานคราวก่อน 0.93 เซนต ์ หรือ 6.56% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 13.17-14.25 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.40 เซนต ์ลดลง 0.92 เซนต ์ หรือ 6.42% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19  มกราคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12 มกราคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.11 13.02 13.25 14.18 -0.93 
พฤษภาคม 2561 14.25 13.17 13.40 14.32 -0.92 
กรกฎาคม 2561 14.38 13.41 13.64 14.45 -0.81 
ตุลาคม 2561 14.69 13.76 13.98 14.73 -0.75 
มีนาคม 2562 15.25 14.40 14.65 15.31 -0.66 
พฤษภาคม 2562 15.12 14.41 14.67 15.31 -0.64 
กรกฎาคม 2562 15.11 14.41 14.67 15.29 -0.62 
ตุลาคม 2562 15.26 

26 

14.64 14.89 15.43 -0.54 
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มีนาคม 2563 15.36 15.00 15.29 15.75 -0.46 
พฤษภาคม  2563 15.52 14.95 15.18 15.64 -0.46 
กรกฎาคม 2563 15.49 14.96 15.11 15.58 -0.47 
ตุลาคม 2563 - - 15.29 15.74 -0.45 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 17  มกราคม 2561 ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 2560/2561  

เพียง ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 6,183,500 ตนั เพิ่มข้ึน 6.9%  จากในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  โดยมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 43,673,300 ตนั ลดลง 0.8% จากปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 

14.16% เพิ่มข้ึนจาก 13.14% ในปีก่อน  มีโรงงาน 31 โรงงาน จาก 75 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  และคาดการณ์

วา่ในปี 2560/2561 รัสเซียจะผลิตน ้าตาลได ้6.4 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 6.6 ลา้นตนั ในการ

คาดการณ์ก่อนหนา้น้ี    เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ซ่ึงในปี 2559/2560 รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้6.16 ลา้น

ตนั และ ณ วนัท่ี 15 มกราคม  รัสเซียผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 6.25 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 0.4 ลา้นตนั จากในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน มีโรงงาน 29 โรงงานท่ียงัด าเนินการผลิต  เทียบกบั 23 โรงงานในปีก่อน    

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 19  มกราคม 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของเบลารุส (Belsahar) รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 

2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2561 หลงัจาก 125 วนัท่ีเปิดท าการผลิต โรงงานทั้ง 4 โรงงานมีบ้ีทท่ีผา่น

กระบวนการผลิต  4.698 ลา้นตนั (มากกวา่ปีก่อน 17%) ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้633,000 ตนั (เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

7%)  และจดัเก็บน ้าเช่ือม (syrup) 40,000 ตนั ท่ีโรงงานน ้าตาล Slutsk sugar factory ส าหรับท าการแปรรูปใน

ภายหลงั  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.37% ต ่ากวา่ปีก่อน 0.82%  เฉล่ียมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตอยูท่ี่ 37,500 

ตนั/วนั  เพิ่มข้ึนจาก 35,000 ตนั ในปี 2559/2560 มีโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือโรงงานน ้าตาล Slutsk  มี

บ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 10,800 ตนั/วนั 
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 วนัท่ี 18 มกราคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 13 มกราคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 178,740 175,673 1.75 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 14,068,275 13,802,109 1.93 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,443,674 1,366,511 5.65 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.26 9.90 3.64 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.08 7.78 3.82 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.71 78.57 0.18 

 

 วนัท่ี 16 มกราคม 2561  มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง    ณ 

วนัท่ี 7 มกราคม 2561  เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลได ้39,086 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 37,194 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 

และเทียบกบั 39,538 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 274,171 ตนั เพิ่มข้ึน

จาก 256,766 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.04% ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 วนัท่ี 15  มกราคม 2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) ปี 2559/2560 

(ประมาณการ) 
ปี 2558/2559 

มกราคม ธนัวาคม 
สตอ็คตน้ปี 1,851 1,836 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 9,312 9,245 8,969 8,989 
    จากบ้ีท 5,257 5,359 5,103 5,119 
    จากออ้ย 4,055 3,886 3,866 3,870 
          ฟลอริดา  2,075 2,036 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,820 1,690 1,628 1,428 
          เทก็ซสั 160 160 140 116 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

 

ปริมาณการน าเขา้ 3,316 3,326 3,244 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,788 1,798 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 250 250 419 396 
     อ่ืน ๆ 1,278 1,278 1,213 1,325 
     เมก็ซิโก 1,268 1,268 1,201 1,309 
อุปทานรวม 14,479 14,407 14,267 14,145 
     การส่งออก 100 50 95 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,555 12,555 12,283 12,051 
        -อาหาร 12,400 12,400 12,127 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 156 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 38 -33 
อุปสงคร์วม 12,655 12,605 12,416 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,824 1,802 1,851 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

14.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9 17.0 
 

 วนัท่ี 15 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2561  ได ้ 119,602 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 112,786 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 122,442 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้ าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 906,578 

ตนั เพิ่มข้ึน 0.23% ซ่ึงแทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 904,539 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

113.81 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.75% จาก 115.83 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.70 ตนั/แฮคแต 

ลดลง 1.83% จาก 11.92 ตนั/แฮคแต  

 

 อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 16  มกราคม 2561   กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพียง  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 โรงงานน ้าตาลในทางภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล ผลิตน ้าตาลได ้

1,862,468 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 2,397,799 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โรงงานทางภาคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนการหีบออ้ยประมาณ  10% ของประเทศ โดยถึงขณะน้ีมีปริมาณออ้ย 
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เขา้หีบจ านวน  33.810 ลา้นตนั  ลดลงจาก 36.505 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.364 พนัลา้น

ลิตร  เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 1.333 พนัลา้นลิตรในปีก่อน  โดยในปี 2559/2560  ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มีผลผลิตออ้ยจ านวน 44.704 ลา้นตนั  ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 3.107 ลา้นตนั  และผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 

1.603 พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 15 มกราคม 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธันวาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 2,556 3,121 -18.10 583,390 592,051 -1.46 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 111 131 -15.27 35,823 35,210 +1.74 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 189 169 +11.83 25,223 24,915 +1.24 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 145.74 125.34 +16.28 137.32 133.85 +2.59 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

31.25 35.28 

 

-11.42 46.93 46.63 +0.64 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

68.75 64.72 +6.23 53.07 53.37 -0.56 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 18  มกราคม 2561 ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่  รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาล

ทรายดิบจ านวน 1.8 ลา้นตนั  ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561  และคาดวา่ทั้งปีอินโดนีเซียจะน าเขา้น ้าตาลทราย

ดิบจ านวน 3.6 ลา้นตนั  

วนัท่ี  15 มกราคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 7,279,629 6,948,430 +4.77 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 620,553 600,316 +3.37 
โมลาส (ตนั) 283,498 255,930 +10.77 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.52 8.64 -1.33 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.89 3.68 +5.73 
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 วนัท่ี 19  มกราคม 2561 มีรายงานวา่สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) คาดการณ์ประมาณการ

การผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 วา่จะมีจ านวน 26.1 

ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 25.1 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกรกฎาคม 2560  นอกจากนั้น 

ISMA คาดวา่การบริโภคของอินเดียในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย (1.6%)  เป็น 25.0 ลา้นตนั  จาก 24.6 

ลา้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 19  มกราคม 2561  มีรายงานวา่ผลผลิตน ้ าตาลของปากีสถานในปี 2560/2561 ในเดือน

พฤศจิกายน 2560 มีจ านวน 40,000 ตนั  ลดลงอยา่งมากจาก 210,278 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559  

เน่ืองจากปัญหาราคาออ้ย  ท าใหมี้การเร่ิมตน้หีบออ้ยเพื่อผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 ตอ้งล่าชา้ออกไป  อน่ึงใน

เดือนตุลาคม 2560  รัฐบาลปากีสถานอนุมติัใหส่้งออกน ้าตาลโดยมีเงินอุดหนุนจ านวน 1.5 ลา้นตนั   แต่มี

เง่ือนไขวา่จะตอ้งเร่ิมเปิดหีบออ้ยในฤดูการผลิตใหม่ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน และถึงวนัท่ี 19 มกราคม 2561  

มีโรงงานขอส่งออกน ้าตาลแลว้  769,178 ตนั  ซ่ึงธนาคารของรัฐไดอ้นุมติัใหส่้งออกไปแลว้ 765,753 ตนั  

ส าหรับผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานในปี 2559/2560 มีจ านวน 7.080 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 18  มกราคม 2561 ส านกังานการคา้ต่างประเทศของไตห้วนัประกาศวา่ รัฐบาลไตห้วนัเพิ่ม

โควตาน าเขา้น ้าตาลโดยไม่เสียภาษีน าเขา้ใหป้ระเทศนิคารากวัจาก 32,377 ตนั เป็น 60,000 ตนั/ปี โดยเป็น

น ้าตาลรีไฟน์ 25,000 ตนั  และน ้าตาลทรายดิบจ านวน 35,000 ตนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลใหร้าคาน ้าตาลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 

เดือนคร่ึง ตลาดถูกกดดนัของความคาดหมายเก่ียวกบัภาวะอุปทานลน้ตลาดโลกและในขณะท่ีเงินเรียลของ

บราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ผลผลิตมากเพิ่มมากข้ึนจากประเทศไทย, สหภาพยโุรป (EU), 

ปากีสถาน และอินเดีย และอิทธิผลดา้นลบอีกหน่ึงประการคือ นาย บลาโร มากกี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร

บราซิลเสนอแผนยกเลิกภาษีน าเขา้เอทานอลจากสหรัฐ 20% แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง 

ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวลดลงถึงระดบั  13.02 เซนต ์ (วนัท่ี 18 และ 19 มกราคม 2561)  ซ่ึงเป็นระดบั

ต ่าสุดนบัตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกนัยายน ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2561 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ 
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ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 103,019  ล็อต หรือประมาณ 5.233 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short)  28,986 ล็อต หรือประมาณ 1.742 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (9 มกราคม 2561)  

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตัว๋ขาย (Net Short) 

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ มีเป็นจ านวนมาก  กอปรกบัตลาดอยูใ่นภาวะของการขายมากเกินไป 

(Oversold) คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 
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ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22  มกราคม  2561 

  

  

  

 

 

 

   
 


