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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (23 - 27 เมษายน 2561) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 17
ของปี 2561 ราคาน้ าตาลยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่ม
กองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ จากแรงกดดันของเงินสกุลเรี ยลของบราซิลเมื่อเทียบกับเงิบดอลลาร์ ที่อ่อนค่าลง สู่
ระดับต่าสุ ดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 กดดันให้สัญญาเคลื่อนสู่ ระดับประมาณ 20 บนดัชนีกาลังสัมพัทธ์ (RSI)
ซึ่งเป็ นระดับขายทางเทคนิคมากเกินไปสู งสุ ดในรอบ 1 ปี ขณะที่ นาย Ram Vilas Paswan รัฐมนตรี กระทรวง
อาหารอินเดียระบุวา่ เหล่ารัฐมนตรี อินเดียได้เสนอการอุดหนุ นผูเ้ พาะปลูกอ้อยในการจาหน่ายสิ นค้าแก่โรงงาน
น้ าตาล โดยดีลเลอร์ ระบุวา่ การคาดการณ์วา่ อินเดียอาจพิจารณาส่ งออกน้ าตาลเพื่อชดเชยราคาอันอ่อนแอใน
ประเทศ เพิ่มทัศนะลบต่อตลาดน้ าตาลที่มีปริ มาณส่ วนเกินอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาน้ าตาลที่ปรับลดลงได้ทาให้
โรงงานในบราซิ ลเตรี ยมใช้ออ้ ยในการผลิตเอทานอลมากขึ้นแม้วา่ ทิศทางดังกล่าวอาจบัน่ ทอนราคาเชื้ อเพลิง
ทดแทนดังกล่าวของบราซิ ลก็ตาม และนายนิค เพนนีย ์ เทรดเดอร์อาวุโสของ Sucden Financial ระบุวา่ “เรายังมี
ทัศนะว่าจะมีปัจจัยกดดันต่อราคาเพิ่มขึ้นอีก แม้วา่ ตลาดอยูใ่ นสถานะขายทางเทคนิคมากเกินไป” เทรดเดอร์
สหรัฐฯ ระบุวา่ “ผูผ้ ลิตบางส่ วนไม่มีทางเลือก แต่ตอ้ งขายสัญญาฟิ วเจอร์ การขายทั้งหมด จะชะลอลงก่อนสัญญา
ส่ งมอบเดือนพฤษภาคมจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน นี้ และในช่วงสุ ดท้ายราคาได้
ปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น หลังจากเคลื่อนตัวเหนือระดับต่าสุ ดในรอบ 2 ปี ครึ่ งในรอบการซื้ อขายก่อนหน้า โดยเทรดเดอร์
ระบุวา่ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากร่ วงสู่ ระดับขายมากเกินไปทางเทคนิค นาย Mauricio Sacramento หัวหน้าเท
รดดิ้งน้ าตาลของบริ ษทั Cofco ระบุวา่ บริ ษทั Cofco ของบราซิลมีแนวโน้มจะยกระดับผลผลิตเอทานอล ปี 25612562 และทาให้สามารถยกเลิกสัญญาขายน้ าตาลส่ วนที่ไม่ได้ผลิต
(เปลี่ยนไปผลิตเป็ นเอทานอลแทน) ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561
เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 10.69-11.68 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 11.22 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.42
เซนต์ หรื อ 3.61% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 10.93-11.91 เซนต์
และปิ ดตลาดที่ 11.52 เซนต์ ลดลง 0.35 เซนต์ หรื อ 2.95%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
พฤษภาคม 2561
กรกฎาคม 2561
ตุลาคม
2561

ราคา
สู งสุ ด
11.68
11.91
12.13

ราคาต่าสุ ด
10.69
10.93
11.23

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561
11.22
11.52
11.79

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
20 เมษายน 2561
11.64
11.87
12.13

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
-0.42
-0.35
-0.34
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-2-

มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม

2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
2564

13.32
13.46
13.50
13.69
14.35
14.38
14.42
14.70
14.95

12.34
12.54
12.71
13.00
13.72
13.86
14.05
14.33
14.88

12.89
13.08
13.23
13.50
14.19
14.25
14.36
14.66
15.08

13.29
13.43
13.51
13.69
14.33
14.38
14.44
14.63
14.98

-0.40
-0.35
-0.28
-0.19
-0.14
-0.13
-0.08
+0.03
+0.10
03

ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 27 เมษายน 2561 กระทรวงเกษตรของเบลารุ สรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
เกษตรกรได้ปลูกบี้ทแล้วจานวน 74,000 แฮคแต หรื อ 75.1% ของพื้นที่เพาะปลูกในปี นี้ เทียบกับ 72,600 ตัน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และคาดว่าในปี นี้พ้นื ที่เพาะปลูกจะลดลงเหลือ 98,600 แฮคแต จาก 101,500
แฮคแต ในปี ก่อน
วันที่ 27 เมษายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
เกษตรกรได้ปลูกบี้ทแล้วจานวน 401,100 แฮคแต ลดลงจาก 695,600 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หรื อ 36.6% ของพื้นที่เพาะปลูกเป้ าหมายที่จะปลูกในปี การผลิตนี้ 1.097 ล้านแฮคแต (1.199 ล้านแฮคแต ในปี
ก่อน) การเพาะปลูกในปี นี้ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น
วันที่ 26 เมษายน 2561 กระทรวงนโยบายการเกษตรของยูเครนรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 25 เมษายน
2561 เกษตรกรได้ปลูกบี้ทแล้วจานวน 239,000 แฮคแต หรื อ 79% ของพื้นที่เพาะปลูกในปี นี้ 302,000 แฮคแต
(318,000 แฮคแต ในปี ก่อน) แต่สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ได้คาดการณ์วา่ พื้นที่เพาะปลูกบี้ทใน
ปี นี้จะมีเพียง 285,000 แฮคแต
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-3อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 27 เมษายน 2561 รายงานผลผลิตน้ าตาลของเอลซัลวาดอร์ วา่ ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายนตุลาคม) ประจาสัปดาห์เพียง ณ วันที่ 22 เมษายน 2561 มีจานวน 12,311 ตัน (tel quel) เพิม่ ขึ้นจาก 9,777 ตัน ใน
สัปดาห์ก่อน แต่ลดลงจาก 16,294 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รวมผลผลิตน้ าตาลในปี นี้มีจานวน
753,759 ตัน ลดลง 4.53% จาก 765,438 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เปอร์ เซนต์น้ าตาลอยูท่ ี่ 11.57%
เพิ่มขึ้น 0.19% จาก 11.55% ในปี ก่อน
วันที่ 26 เมษายน 2561 Sagarpa ของเม็กซิโก รายงานการผลิตน้ าตาลของเม็กซิ โกในปี 2560/2561
เพียง ณ วันที่ 21 เมษายน 2561 ดังนี้
รายการ
พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (แฮคแต)
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
ปริ มาณน้ าตาล (ตัน)
อัตราการหี บสกัด (%)
ผลผลิตน้ าตาล (ตัน/แฮคแต)
ผลผลิตอ้อย (ตัน/แฮคแต)

ปี 2560/2561
619,432
44,526,227
5,028,267
11.29
8.12
71.88

ปี 2559/2560
628,419
45,118,834
5,017,924
11.12
7.98
71.80

เปลีย่ นแปลง (%)
-1.43
-1.31
0.21
+1.50
+1.66
+0.12

วันที่ 24 เมษายน 2561 มีรายงานว่า กัวเตมาลาผลิตน้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายนตุลาคม) ประจาสัปดาห์เพียง ณ วันที่ 15 เมษายน 2561 ได้จานวน 95,752 ตัน (tel quel) ลดลงจาก 101,673 ตัน
ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกับ 104,883 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รวมปริ มาณน้ าตาลในปี นี้ มีจานวน
2,566,481 ตัน เพิ่มขึ้น 1.12% จาก 2,538,064 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ผลผลิตอ้อยอยูท่ ี่ 109.24 ตัน/
แฮคแต ลดลง 1.39% จาก 110.78 ตัน/แฮคแต ในปี ก่อน และผลผลิตน้ าตาลอยูท่ ี่ 11.48 ตัน/แฮคแต ลดลง 0.61%
จาก 11.55 ตัน/แฮคแต ในปี ก่อน
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-4อเมริกาใต้
วันที่ 26 เมษายน 2561 Canaplan คาดว่าผลผลิตน้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้ ในฤดูการผลิตปี 2561/2562
อาจจะลดลงเหลือ 29.0-30.6 ล้านตัน (tel quel) และคาดว่าปริ มาณอ้อยจะมีจานวน 553-585 ล้านตัน เฉลี่ยอายุ
ต้นอ้อย 3.9 ปี เพิ่มขึ้นจาก 3.74 ปี ในฤดูการผลิตก่อน ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 70-74 ตัน/แฮคแต ผลผลิตเอ
ทานอลจะอยูร่ ะหว่าง 25.9-27.2 พันล้านลิตร
วันที่ 26 เมษายน 2561 Unica รายงานผลผลิตอ้อย น้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล ปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วันที่ 15 เมษายน 2561 ดังนี้
ปี 2561/2562

ปี 2560/2561

เปลีย่ นแปลง (%)

ผลผลิตอ้อย (1,000 ตัน)
22,214
17,681
25.64
ผลผลิตน้ าตาล (1,000 ตัน)
714
707
0.93
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
993
687
44.65
ATR (กก/ตันอ้อย)
107.07
106.63
0.41
สัดส่ วนอ้อยนาไปผลิตน้ าตาล(%)
31.50
39.37
-19.99
สัดส่ วนอ้อยนาไปผลิตเอทานอล
68.50
60.63
+12.98
(%)
วันที่ 25 เมษายน 2561 Conab ปรับลดประมาณการผลผลิตอ้อย น้ าตาล และเอทานอลของบราซิ ล ใน
ปี 2560/2561 เป็ นครั้งที่ 4 ดังนี้
ปี 2560/2561
ปี 2559/2560
รายการ
เปลี่ยนแปลง (%)
(เมษายน 2561) (เมษายน 2561)
พื้นที่เพาะปลูก (1,000 แฮคแต)
8,729.50
9,049.20
-3.53
ผลผลิตอ้อย (ตัน/แฮคแต)
72.623
72.623
0.00
ปริ มาณอ้อยเข้าหีบ (ล้านตัน)
633.26
657.18
-3.64
อ้อยนาไปผลิตเอทานอล (ล้านตัน)
342.98
353.97
-3.10
ผลผลิตน้ าตาล (ล้านตัน)
37.87
38.69
-2.13
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
27,759.14
27,807.52
-0.17
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-5วันที่ 25 เมษายน 2561 Datagro ได้ปรับลดประมาณการผลผลิตน้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ปี 2561/2562 (เมษายน-มีนาคม) ลงเหลือ 30.8 ล้านตัน (tel quel) จาก 31.6 ล้านตัน ที่ประมาณการก่อนหน้านี้
สาหรับในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ผลผลิตน้ าตาลอยูท่ ี่ 36.1 ล้านตัน
เอเชีย
วันที่ 26 เมษายน 2561 นาย Abinash Verma ผูอ้ านวยการสมาคมน้ าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) ให้
สัมภาษณ์สานักข่าว Blomberg ว่า ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กันยายน) ผลผลิตน้ าตาลของอินเดียจะ
อยูท่ ี่ระดับ 31.5 ล้านตัน เทียบกับ 29.5 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคม และ 28.36 ล้านตัน ในปี
2549/2550 ซึ่ งหมายความว่าผลผลิตเกินความต้องการ 6.5 ล้านตัน เทียบกับ 4.5 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้เมื่อ
เดือนมีนาคม
วันที่ 24 เมษายน 2561 มีรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 22 เมษายน 2561 รัฐ Maharashtra ผลิตน้ าตาลได้
จานวน 10.608 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) จากปริ มาณอ้อย 94.548 ล้านตัน อัตราการหีบสกัด 11.22%
จากโรงงาน 187 โรงงานที่ดาเนินการผลิตในฤดูกาลนี้ และ 169 โรงงานได้หยุดการดาเนินการแล้ว ขณะที่
ผลผลิตน้ าตาลในปี นี้คาดว่าจะได้มากกว่า 10.514 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปี 2557/2558 โดยคาดว่าจะปิ ดหี บอ้อย
เมื่อสิ้ นเดือนพฤษภาคมและจะผลิตน้ าตาลได้ 10.7 ล้านตัน
วันที่ 24 เมษายน 2561 SRA รายงานปริ มาณอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และโมลาส ของฟิ ลิปปิ นส์
ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (กันยายน-สิ งหาคม) เพียงวันที่ 8 เมษายน 2561 ดังนี้
รายการ
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)
โมลาส (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบ (%)
ผลผลิตโมลาส (%)

ปี 2560/2561
19,102,983
1,661,935
817,303
8.70
4.28

ปี 2559/2560
20,366,388
1,845,440
845,915
9.06
4.15

เปลีย่ นแปลง (%)
-6.20
-9.94
-3.38
-3.99
3.01

วันที่ 23 เมษายน 2561 กรมศุลกากรของจีนรายงานการนาเข้าน้ าตาลของจีนในเดือนมีนาคม 2561 มี
จานวน 380,000 ตัน (tel quel) เพิ่มขึ้นจาก 22,943 ตัน ในเดือนก่อน และนับว่าสู งสุ ดตั้งแต่เดือนมกราคม
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-62560 ซึ่ งการนาเข้าเพิ่มขึ้น 25.9% จาก 301,709 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รวมในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2560/2561 (ตุลาคม-กันยายน) จีนนาเข้าน้ าตาลจานวน 892,900 ตัน ลดลงจาก 1.351 ล้านตัน ในช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน การนาเข้าดังกล่าวเป็ นการนาเข้าอย่างเป็ นทางการ โดยไม่รวมกับน้ าตาลที่ลกั ลอบนาเข้า
จากชายแดนทางตอนใต้ เช่น เมียนมาร์ เวียดนาม และไต้หวัน
วิจารณ์ และความเห็น
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ียงั คงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ จากแรงกดดันของเงินสกุลเรี ยลของบราซิลเมื่อเทียบ
กับเงิบดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง สู่ ระดับต่าสุ ดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ขณะที่ นาย Ram Vilas Paswan
รัฐมนตรี กระทรวงอาหารอินเดียระบุวา่
เหล่ารัฐมนตรี อินเดียได้เสนอการอุดหนุ นผูเ้ พาะปลูกอ้อยในการ
จาหน่ายสิ นค้าแก่โรงงานน้ าตาล และการคาดการณ์วา่ อินเดียอาจพิจารณาส่ งออกน้ าตาลเพื่อชดเชยราคาอัน
อ่อนแอในประเทศ เพิ่มทัศนะลบต่อตลาดน้ าตาลที่มีปริ มาณส่ วนเกินอยูแ่ ล้ว แม้วา่ บราซิลเตรี ยมใช้ออ้ ยในการ
ผลิตเอทานอลมากขึ้น และในช่วงสุ ดท้ายราคาได้ปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น หลังจากเคลื่อนตัวเหนือระดับต่าสุ ดใน
รอบ 2 ปี ครึ่ งในรอบการซื้ อขายก่อนหน้า โดยเทรดเดอร์ ระบุวา่ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากร่ วงสู่ ระดับขาย
มากเกินไปทางเทคนิค นาย Mauricio Sacramento หัวหน้าเทรดดิ้งน้ าตาลของบริ ษทั Cofco ระบุวา่ บริ ษทั
Cofco ของบราซิลมีแนวโน้มจะยกระดับผลผลิตเอทานอล ปี 2561-2562 และทาให้สามารถยกเลิกสัญญาขาย
น้ าตาลส่ วนที่ไม่ได้ผลิต (เปลี่ยนไปผลิตเป็ นเอทานอลแทน) ส่ วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง
ๆ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ปรากฏว่าได้ถือตัว๋ ขายน้ าตาลสุ ทธิ (Net Short) เป็ นจานวน 169,186 ล็อต หรื อ
ประมาณ 8.595 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 165,161 ล็อต หรื อประมาณ 8.390 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (17
เมษายน 2561) สาหรับในระยะสั้น ๆ หากปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหาก
กลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ เข้ามาซื้ อน้ าตาลคืนจากตลาด (Short covering) ราคาน่าที่จะกระเตื้องขึ้น
ได้บา้ ง
-----------------------------ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
30 เมษายน 2561
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