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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  26 กุมภาพนัธ์ – 2 มีนาคม  2561                        
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (26 กุมภาพนัธ์ – 2 มีนาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 

ท่ี 9 ของปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาไดเ้คล่ือนไหว
ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 8 เดือน จากแรงกดดนัของแรงขายทางเทคนิค และการคาดการณ์ถึงปริมาณน ้าตาล
มหาศาลในปี 2560/2561 ประกอบกบันกัลงทุนเร่ิมกลบัเขา้สู่สถานะขายอีกคร้ังหลงัชะลอลงในเดือนน้ี ราคาได้
ปรับตวัลดลงไปมากในช่วงก่อนหนา้ท่ีสัญญาเดือนมีนาคมท่ีจะหมดอายลุง ท่ามกลางการซ้ือขายส่วนต่างท่ีมากท่ีสุด 
เน่ืองจากอาจมีการปรับตวัข้ึนจากระดบัต ่าสุด แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ตลาดจะฟ้ืนตวัในช่วงน้ี แต่ภาพทางเทคนิคยงัคง
มีความหลากหลาย ในขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานยงัคงหนกัอยูก่บัการคาดการณ์คร้ังล่าสุดเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย
ท่ีเพิ่มข้ึนอีกคร้ังซ่ึงคาดกนัวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 29.2 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 อีกทั้งองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ 
(ISO) ไดป้รับเพิ่มคาดการณ์ส่วนเกินน ้าตาลโลกประจ าปี 2560/2561 สู่ระดบั 5.15 ลา้นตนั จากคาดการณ์ก่อนหนา้ท่ี 
5.03 ลา้นตนั แต่ภายหลงัจากท่ีสัญญาน ้าตาลทรายดิบส่งมอบเดือนมีนาคมหมดอายใุนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา 
ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บแรงหนุนจากการซ้ือคืนต่อเน่ืองจากรอบการซ้ือขายก่อนหนา้ ขณะท่ีขอ้มูลของ ICE 
ระบุวา่ น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง โดยปิดตลาด
คร้ังสุดทา้นท่ี 13.48 เซนต ์ ปรากฏวา่ บริษทั Alvean และ Wilmar International Ltd เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลดงักล่าว 
14,618 สัญญา หรือประมาณ 742,000 เมตริกตนั และบรรดาเทรดเดอร์ยงัคงคาดการณ์ต่อปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดโลก 
แมค้าดวา่บราซิลจะหนัไปใชอ้อ้ยในการผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาลก็ตาม  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.82-13.80 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.42 
เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์หรือ 0.30% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 13.00-13.92 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.60 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.03 เซนต ์หรือ 0.22% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
2 มีนาคม 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
23 กุมภาพนัธ์ 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 13.77 12.96 *13.48 13.68 - 0.20 
พฤษภาคม 2561 13.80 12.82 13.42 13.46 - 0.04 
กรกฎาคม 2561 13.92 13.00 13.60 13.57 + 0.03 
ตุลาคม 2561 14.20 13.38 13.95 13.90 + 0.05 
มีนาคม 2562 14.90 14.16 14.69 14.67 + 0.02 
พฤษภาคม 2562 14.91 14.24 14.75 14.68 + 0.07 
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กรกฎาคม 2562 14.90 14.29 14.81 14.70 + 0.11 
ตุลาคม 2562 15.10 14.56 15.05 14.91 + 0.14 
มีนาคม 2563 15.53 15.04 15.51 15.32 + 0.19 
พฤษภาคม  2563 15.48 15.07 15.52 15.26 + 0.26  
กรกฎาคม 2563 15.36 15.15 15.59 15.23 + 0.36 
ตุลาคม 2563 15.80 15.26 15.80 15.36 + 0.44 

*  เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนมีนาคม 2561  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

สัญญาเดือนมีนา  

ข่าวทีส่ าคัญ 

  

  น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561  ตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ส้ินสุดระยะเวลาในการ

ซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 14,618 ล็อต หรือ

ประมาณ 742,000 ตนั  โดยผูรั้บมอบน ้าตาลมีบริษทั Alvean จ านวน 7,945 ล็อต (403,600 ตนั) และบริษทั 

Wilmar จ านวน 6,673 ล็อต (339,000 ตนั) ผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั  Czarnikov 3,131 ล็อต , ED & F Man 2,256 

ล็อต, Dreyfus 2,456 ล็อต, Bunge 2,455 ล็อต, Cofco 1,313 ล็อต, ECTP 1,076 ล็อต, Sucden 1,461 ล็อต และ

อ่ืนๆ อีก 470 ล็อต โดยน ้าตาลจ านวน 11,700 ล็อต (594,000 ตนั)  เป็นน ้าตาลจากบราซิลส่งมอบท่ีท่าเรือ 

Paranagua  5,821 ล็อต ท่าเรือ Santos 3,376 ล็อต ท่าเรือ Maceio 1,808 ล็อต และท่าเรือ Recife  695 ล็อต   

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) ปรับปรุงตวัเลขผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561 (ตุลาคม –กนัยายน) เป็น 5.15 ลา้นตนั จาก  5.03 ลา้นตนัในประมาณการ

คราวก่อน การปรับเพิ่มดงักล่าวเน่ืองจากปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกจะลดลงเหลือ 173.55 ลา้นตนั จาก 

174.41 ลา้นตนั ส่วนปริมาณการผลิตน ้าตาลโลกจะอยูท่ี่ 178.70 ลา้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 179.45 ลา้นตนั ส่วน

ในปี 2559/2560 ISO คาดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2.54 ลา้นตนั อน่ึงผลผลิตน ้าตาลโลกในปี 

2560/2561 เม่ือเทียบกบัปีทีผา่นมา คาดวา่จะเพิ่มข้ึนมากกวา่ 6% หรือ 10.470 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน

มากในจีน สหภาพยโุรป และอินเดีย โดยเฉพาะไทย ผลผลิตน ้าตาลจะมากเป็นประวติัการณ์ 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้ าตาลของสหรัฐฯ

ในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561 และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

 

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2561/2562 
(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 

สตอ็คตน้ปี 1,842 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 8,953 9,230 8,969 

จากบ้ีท 4,992 5,219 5,103 
จากออ้ย 3,961 4,011 3,866 
ฟลอริดา 2,075 1,992 2,055 
ฮาวาย 0 0 43 

หลุยส์เซียนา 1,721 1,859 1,628 
เทก็ซสั 165 160 140 

ปริมาณการน าเขา้ 3,620 3,316 3,244 
ตามโควตาน าเขา้ 1,522 1,788 1,611 
โปรแกรมอ่ืน ๆ 250 250 419 

อ่ืน ๆ 1,822 1,278 1,213 
เมก็ซิโก 1,812 1,268 1,201 

อุปทานรวม 14,415 14,422 14,267 
การส่งออก 100 100 95 

การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,705 12,480 12,258 
-อาหาร 12,550 12,325 12,102 
- อ่ืน ๆ 155 155 156 

การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 38 
อุปสงคร์วม 12,805 12,580 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,610 1,842 1,876 

สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

12.6 14.6 

 

 

 

15.1 
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 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2561 ได ้124,618 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 122,638 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 121,492 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ี มีจ านวน 

1,652,731 ตนั เพิ่มข้ึน 1.30% จาก 1,631,526 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 111.77 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.58% จาก 113.56 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.65 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.13% 

จาก 11.79 ตนั/แฮคแต  

อเมริกาใต้ 

     วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 จ านวน 1.444 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1.591 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และต ่า

กวา่ระดบั 1.848 ลา้นตนัในเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การส่งออกน ้าตาลทรายดิบลดลงสู่ 1.028 ลา้นตนั จาก 

1.271 ลา้นตนัในเดือนก่อนหนา้ และ 1.542 ลา้นตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ปีท่ีแลว้ ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวอยูท่ี่ 382,733 ตนั ลดลงจาก 294,857 ตนัในเดือนมกราคม และต ่ากวา่ 281,713 ตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2560 ส่งผลใหย้อดส่งออกน ้าตาลทั้งหมดในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน- มีนาคม) อยูท่ี่ 26.469 

ลา้นตนั ลดลงจาก 27.104 ลา้นตนัท่ีส่งออกในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ส าหรับการส่งออกน ้าตาลทั้งหมดใน

ปี 2559/2560 มีจ านวน 28.740 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 Unica รายงานวา่ ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 574,050 ตนั  ลดลงจาก 912,000 ตนั ในปีก่อน ผลผลิตน ้าตาลมี

เพียง 4,620 ตนั  ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 69.69 ลา้นลิตร  (ซ่ึงเป็นเอทานอลจากขา้วโพดจ านวน 34.80 

ลา้นลิตร)   รวมในปี 2560/2561 ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 584.511 ลา้นตนั  ลดลง 1.7% จาก 594.734 ลา้น

ตนั  ในปีก่อน  โดยน าออ้ยไปผลิตน ้าตาล 46.87% เพิ่มข้ึนจาก 46.54%  ในปีก่อน  ผลิตน ้าตาลได ้35.836 ลา้น

ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 35.266 ลา้นตนั  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 25.402 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 25.092 

พนัลา้นลิตร ในปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 มีรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลในรัฐอุตรประเทศ (UP) ของอินเดียในปี 2560/2561 

(ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีจ านวน 6,758,600 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึน

จาก 5,586,100 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ขณะท่ีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึนเป็น  64,973,800 ตนั 
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จาก 55,198,000 ตนั อตัราการหีบสกดัน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 10.40% จาก 10.12% ในปีก่อน   มีโรงงานทั้งหมด 119 

โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในฤดูกาลน้ี เม่ือเทียบกบั 116 โรงงาน  ในเวลาเดียวกนัของปีก่อน อน่ึงในฤดูการผลิต

ปี 2559/2560 UP ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 8.773 ลา้นตนั ส่วนในฤดูการผลิตน้ี เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินคาดการณ์วา่

ผลผลิตจะเพิม่ข้ึนเป็นประมาณ 10.3 ลา้นตนั 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ส านกัข่าวรอยเตอร์ ไดเ้ปิดเผยตวัเลขจากแหล่งข่าวในอินเดียวา่ผลผลิต

น ้าตาลของอินเดีย ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม /กนัยายน) มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ท่ี 29.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนเกือบ 12% จากประมาณการก่อนหนา้น้ี เน่ืองจาก

ผลรผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra อาจเพิ่มข้ึนมากกวา่เท่าตวั เทียบกบัตวัเลขท่ีสมาคมโรงงาน 

น ้าตาลอินเดีย (ISMA) ในเดือนมกราคม ไดค้าดการณ์ไวท่ี้ 26.1 ลา้นตนั เน่ืองจากคาดวา่รัฐ Maharashtra มแนว

โนม้ท่ีจะผลิตน ้าตาลได ้ 10.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไวท่ี้ 7.3 ลา้นตนั ทั้งน้ีในปี 2559/2560 

อินเดียผลิตน ้าตาลได ้20.3 ลา้นตนั (รวมผลผลิตน ้าตาลของรัฐ Maharashtra 4.2 ลา้นตนั)   

วนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์  2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 12,137,561 12,444,467 -2.47 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,037,078 1,093,664 -5.17 
โมลาส (ตนั) 482,471 474,737 +1.63 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.54 8.79 -2.78 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.98 3.81 +4.20 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งจะผนัผวนเม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อน ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ กอปรกบัตลาด
ไดรั้บแรงกดดนัจากอุปทานน ้าตาลโลกท่ีมีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนมากในอินเดีย 
ไทย และสหภาพยโุรป ราคาน ้าตาลในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 8 เดือน ก่อนจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.48  

 

- 5 - 



www.sugarzone.in.th 

 

- 6 - 

เซนต ์ มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 742,000 เมตริกตนั โดยบริษทั Alvean และบริษทั Wilmar เป็น
ผูรั้บมอบ ซ่ึงเป็นน ้าตาลจากบราซิล 594,000 เมตริกตนั และจากกวัเตมาลา 148,000 เมตริกตนั หลงัจากนั้น ราคา
น ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน ตามแรงซ้ือและขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง
ก าไรต่าง ๆ ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋
ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 165,677 ล็อต  หรือประมาณ 8.416 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 144,595 ล็อต  
หรือประมาณ 7.345 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (20 กุมภาพนัธ์ 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก
ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตัว๋ขาย (Net Short) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง
ก าไรต่าง ๆ ยงัคงมีเป็นจ านวนมาก คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 
(Short-covering) 

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

   บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 มีนาคม 2561 


