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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27  เมษายน  2561 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (23 - 27 เมษายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 17      

ของปี 2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  จากแรงกดดนัของเงินสกุลเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงิบดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง สู่

ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 กดดนัใหส้ัญญาเคล่ือนสู่ระดบัประมาณ 20 บนดชันีก าลงัสัมพทัธ์ (RSI) 

ซ่ึงเป็นระดบัขายทางเทคนิคมากเกินไปสูงสุดในรอบ 1 ปี   ขณะท่ี นาย Ram Vilas Paswan รัฐมนตรีกระทรวง

อาหารอินเดียระบุวา่ เหล่ารัฐมนตรีอินเดียไดเ้สนอการอุดหนุนผูเ้พาะปลูกออ้ยในการจ าหน่ายสินคา้แก่โรงงาน

น ้าตาล โดยดีลเลอร์ระบุวา่ การคาดการณ์วา่อินเดียอาจพิจารณาส่งออกน ้าตาลเพื่อชดเชยราคาอนัอ่อนแอใน

ประเทศ เพิ่มทศันะลบต่อตลาดน ้าตาลท่ีมีปริมาณส่วนเกินอยูแ่ลว้  อยา่งไรก็ตาม ราคาน ้าตาลท่ีปรับลดลงไดท้  าให้

โรงงานในบราซิลเตรียมใชอ้อ้ยในการผลิตเอทานอลมากข้ึนแมว้า่ทิศทางดงักล่าวอาจบัน่ทอนราคาเช้ือเพลิง

ทดแทนดงักล่าวของบราซิลก็ตาม  และนายนิค เพนนีย ์ เทรดเดอร์อาวโุสของ Sucden Financial ระบุวา่ “เรายงัมี

ทศันะวา่จะมีปัจจยักดดนัต่อราคาเพิ่มข้ึนอีก แมว้า่ตลาดอยูใ่นสถานะขายทางเทคนิคมากเกินไป”  เทรดเดอร์

สหรัฐฯ ระบุวา่ “ผูผ้ลิตบางส่วนไม่มีทางเลือก แต่ตอ้งขายสัญญาฟิวเจอร์ การขายทั้งหมด  จะชะลอลงก่อนสัญญา

ส่งมอบเดือนพฤษภาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน น้ี  และในช่วงสุดทา้ยราคาได้

ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน หลงัจากเคล่ือนตวัเหนือระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปีคร่ึงในรอบการซ้ือขายก่อนหนา้ โดยเทรดเดอร์

ระบุวา่ ราคาปรับตวัเพิ่มข้ึนหลงัจากร่วงสู่ระดบัขายมากเกินไปทางเทคนิค  นาย Mauricio Sacramento  หวัหนา้เท

รดด้ิงน ้าตาลของบริษทั Cofco ระบุวา่ บริษทั Cofco ของบราซิลมีแนวโนม้จะยกระดบัผลผลิตเอทานอล  ปี  2561-

2562  และท าใหส้ามารถยกเลิกสัญญาขายน ้าตาลส่วนท่ีไม่ไดผ้ลิต      

(เปล่ียนไปผลิตเป็นเอทานอลแทน) ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.69-11.68 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.22 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.42 

เซนต ์ หรือ 3.61% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.93-11.91 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี  11.52  เซนต ์ลดลง 0.35 เซนต ์หรือ 2.95% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
27 เมษายน  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
20 เมษายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 11.68 10.69 11.22 11.64 -0.42 
กรกฎาคม 2561 11.91 10.93 11.52 11.87 -0.35 
ตุลาคม 2561 12.13 11.23 11.79 12.13 -0.34 
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มีนาคม 2562 13.32 12.34 12.89 13.29 -0.40 
พฤษภาคม 2562 13.46 12.54 13.08 13.43 -0.35 
กรกฎาคม 2562 13.50 12.71 13.23 13.51 -0.28 
ตุลาคม 2562 13.69 13.00 13.50 13.69 -0.19 
มีนาคม 2563 14.35 13.72 14.19 14.33 -0.14 
พฤษภาคม  2563 14.38 13.86 14.25 14.38 -0.13 
กรกฎาคม 2563 14.42 14.05 14.36 14.44 -0.08 
ตุลาคม 2563 14.70 14.33 14.66 14.63 +0.03 

03 มีนาคม 2564 14.95 14.88 15.08 14.98 +0.10 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2561  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561   

 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 74,000 แฮคแต หรือ 75.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี เทียบกบั 72,600 ตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และคาดวา่ในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูกจะลดลงเหลือ 98,600 แฮคแต จาก 101,500 

แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 401,100 แฮคแต ลดลงจาก 695,600 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 36.6%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี  1.097 ลา้นแฮคแต (1.199 ลา้นแฮคแต ในปี

ก่อน) การเพาะปลูกในปีน้ีล่าชา้เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเยน็ 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 เมษายน 

2561 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 239,000 แฮคแต หรือ 79% ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี 302,000 แฮคแต 

(318,000 แฮคแต ในปีก่อน)  แต่สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ไดค้าดการณ์วา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทใน

ปีน้ีจะมีเพียง 285,000 แฮคแต   
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2561  รายงานผลผลิตน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์วา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2561 มีจ านวน 12,311 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 9,777 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน แต่ลดลงจาก 16,294 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

753,759 ตนั ลดลง 4.53% จาก 765,438 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.57% 

เพิ่มข้ึน 0.19% จาก 11.55% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 21 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 619,432 628,419 -1.43 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 44,526,227 45,118,834 -1.31 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,028,267 5,017,924 0.21 
อตัราการหีบสกดั (%)  11.29 11.12 +1.50 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.12 7.98 +1.66 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.88 71.80 +0.12 

 

 วนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 15 เมษายน 2561 ไดจ้  านวน 95,752 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 101,673 ตนั 

ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 104,883 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ี มีจ านวน 

2,566,481 ตนั เพิ่มข้ึน 1.12% จาก 2,538,064 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 109.24 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.39% จาก 110.78 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.48 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.61% 

จาก 11.55 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 Canaplan คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต ้ ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

อาจจะลดลงเหลือ 29.0-30.6 ลา้นตนั (tel quel)  และคาดวา่ปริมาณออ้ยจะมีจ านวน 553-585 ลา้นตนั เฉล่ียอายุ

ตน้ออ้ย 3.9 ปี เพิ่มข้ึนจาก 3.74 ปี ในฤดูการผลิตก่อน ผลผลิตออ้ยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 70-74 ตนั/แฮคแต  ผลผลิตเอ

ทานอลจะอยูร่ะหวา่ง 25.9-27.2  พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15 เมษายน 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง  (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 22,214 17,681 25.64 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 714 707 0.93 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 993 687 44.65 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 107.07 106.63 0.41 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 31.50 39.37 -19.99 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

68.50 60.63 +12.98 
 

 วนัท่ี 25 เมษายน 2561  Conab ปรับลดประมาณการผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิล ใน

ปี 2560/2561 เป็นคร้ังท่ี 4 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 
(เมษายน 2561) 

 
 
 
 

ปี 2559/2560 
(เมษายน 2561) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,729.50 9,049.20 -3.53 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.623 72.623 0.00 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 633.26 657.18 -3.64 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 342.98 353.97 -3.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 37.87 38.69 -2.13 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 27,759.14 27,807.52 -0.17 
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 วนัท่ี  25  เมษายน  2561  Datagro ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) ลงเหลือ 30.8 ลา้นตนั  (tel quel) จาก 31.6 ลา้นตนั ท่ีประมาณการก่อนหนา้น้ี 

ส าหรับในฤดูการผลิตปี 2560/2561  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 36.1 ลา้นตนั  

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 นาย Abinash Verma ผูอ้  านวยการสมาคมน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) ให้
สัมภาษณ์ส านกัข่าว  Blomberg วา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะ
อยูท่ี่ระดบั 31.5 ลา้นตนั   เทียบกบั 29.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนมีนาคม และ 28.36 ลา้นตนั ในปี  
2549/2550  ซ่ึงหมายความวา่ผลผลิตเกินความตอ้งการ 6.5 ลา้นตนั  เทียบกบั 4.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือ
เดือนมีนาคม 
 วนัท่ี 24 เมษายน 2561  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2561 รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได้

จ  านวน 10.608 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จากปริมาณออ้ย 94.548 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.22% 

จากโรงงาน 187 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในฤดูกาลน้ี และ 169  โรงงานไดห้ยดุการด าเนินการแลว้ ขณะท่ี

ผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีคาดวา่จะไดม้ากกวา่ 10.514 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2557/2558 โดยคาดวา่จะปิดหีบออ้ย

เม่ือส้ินเดือนพฤษภาคมและจะผลิตน ้าตาลได ้10.7 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 24 เมษายน 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 8 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 19,102,983 20,366,388 -6.20 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,661,935 1,845,440 -9.94 
โมลาส (ตนั) 817,303 845,915 -3.38 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.70 9.06 -3.99 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.28 4.15 3.01 

 

 วนัท่ี 23 เมษายน 2561 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนมีนาคม  2561 มี

จ านวน 380,000 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 22,943 ตนั ในเดือนก่อน และนบัวา่สูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม  
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2560  ซ่ึงการน าเขา้เพิ่มข้ึน 25.9% จาก 301,709 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 892,900 ตนั ลดลงจาก 1.351 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  การน าเขา้ดงักล่าวเป็นการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ  โดยไม่รวมกบัน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้

จากชายแดนทางตอนใต ้เช่น เมียนมาร์ เวยีดนาม และไตห้วนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ จากแรงกดดนัของเงินสกุลเรียลของบราซิลเม่ือเทียบ
กบัเงิบดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง สู่ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 ขณะท่ี นาย Ram Vilas Paswan 
รัฐมนตรีกระทรวงอาหารอินเดียระบุวา่ เหล่ารัฐมนตรีอินเดียไดเ้สนอการอุดหนุนผูเ้พาะปลูกออ้ยในการ
จ าหน่ายสินคา้แก่โรงงานน ้าตาล และการคาดการณ์วา่อินเดียอาจพิจารณาส่งออกน ้าตาลเพื่อชดเชยราคาอนั
อ่อนแอในประเทศ เพิ่มทศันะลบต่อตลาดน ้าตาลท่ีมีปริมาณส่วนเกินอยูแ่ลว้  แมว้า่บราซิลเตรียมใชอ้อ้ยในการ
ผลิตเอทานอลมากข้ึน และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน หลงัจากเคล่ือนตวัเหนือระดบัต ่าสุดใน
รอบ 2 ปีคร่ึงในรอบการซ้ือขายก่อนหนา้ โดยเทรดเดอร์ระบุวา่ ราคาปรับตวัเพิ่มข้ึนหลงัจากร่วงสู่ระดบัขาย
มากเกินไปทางเทคนิค  นาย Mauricio Sacramento  หวัหนา้เทรดด้ิงน ้าตาลของบริษทั Cofco ระบุวา่ บริษทั 
Cofco ของบราซิลมีแนวโนม้จะยกระดบัผลผลิตเอทานอล  ปี  2561-2562  และท าใหส้ามารถยกเลิกสัญญาขาย
น ้าตาลส่วนท่ีไม่ไดผ้ลิต (เปล่ียนไปผลิตเป็นเอทานอลแทน)  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง 
ๆ ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 169,186 ล็อต  หรือ
ประมาณ 8.595 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 165,161 ล็อต  หรือประมาณ 8.390 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (17 
เมษายน 2561)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และหาก
กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short covering)  ราคาน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึน 
ไดบ้า้ง 
 
                                                                           ------------------------------     
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

30  เมษายน  2561 
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