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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  26 - 30  มีนาคม  2561 
                        

   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (26 – 30   มีนาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 13  ของปี 

2561 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั  Good Friday ราคา

น ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปี

คร่ึง ท่ีระดบั 12.18 เซนต ์ (28 มีนาคม 2561) จากการท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงในรอบ 3 เดือนคร่ึงเม่ือ

เทียบกบัเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ และความกงัวลเก่ียวกบัเศรษฐกิจมหภาค ท าใหค้าดการณ์ถึงการเทขายมากข้ึน

ในประเทศผูผ้ลิตชั้นน าของโลก นกัวเิคราะห์โภคภณัฑข์อง Green Pool ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่วนเกินน ้าตาลโลก

ประจ าปี 2560/2561 และ 2561/2562 ขณะท่ี Commerzbank ระบุวา่ “การปรับเพิ่มข้ึนของน ้าตาล   จากอินเดีย

ในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้จะท าใหอุ้ปทานลน้ตลาดโลก ดงันั้นจึงคาดการณ์วา่ราคาจะไม่ฟ้ืนตวัอยา่ง

ชดัเจนในช่วงดงักล่าว”  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561  

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.18-12.77 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.35 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 

เซนต ์ หรือ 1.75% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.32-12.91 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี  12.46 เซนต ์ลดลง 0.30 เซนต ์หรือ 2.35% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 มีนาคม 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
23 มีนาคม 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 12.77 12.18 12.35 12.57 -0.22 
กรกฎาคม 2561 12.91 12.32 12.46 12.76 -0.30 
ตุลาคม 2561 13.29 12.76 12.87 13.14 -0.27 
มีนาคม 2562 14.32 14.02 14.13 14.13 - 
พฤษภาคม 2562 14.48 14.22 14.35 14.29 +0.06 
กรกฎาคม 2562 14.59 14.34 14.47 14.39 +0.08 
ตุลาคม 2562 14.82 14.60 14.72 14.63 +0.09 
มีนาคม 2563 15.39 15.17 15.32 15.17 +0.15 
พฤษภาคม  2563 15.33 15.14 15.28 15.15 +0.13 
กรกฎาคม 2563 15.34 15.12 15.31 15.17 +0.14 
ตุลาคม 2563 15.53 15.32 15.53 15.40 +0.13 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 28 มีนาคม 2561  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2561/2562 (ตุลาคม –  

กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2561 ปี 2561/2560 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
สตอ็คตน้ปี 74,706.0 68,407.3 71,735.1 80,822.6 79,271.2 
ผลผลิต 191,638.0 192,358.3 179,375.1 174,048.8 180,696.8 
การน าเขา้ 68,738.2 68,596.3 70,319.4 71,624.3 64,492.9 
การบริโภค 185,281.2 183,813.1 180,823.0 179,970.1 178,693.9 
การส่งออก 70,139.8 70,842.7 72,199.4 74,790.5 64,944.5 
สตอ็คปลายปี 79,661.2 74,706.0 68,407.3 71,735.1 80,822.6 
+/- ผลผลิต  -720.3 12,983.2 5,326.3 -6,648.0 -805.7 
+/- %  -0.37 7.24 3.06 -3.68 -0.44 
+/- การบริโภค 1,468.1 2,990.1 852.9 1,276.2 2,680.7 
+/-% 0.80 1.65 0.47 0.71 1.52 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
42.99 40.64 37.83 39.86 45.23 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

4,955.2 6,298.7 -3,327.8 -9,087.5 1,551.4 
 

ยุโรปตะวนัออก 

  วนัท่ี 27 มีนาคม 2561  มีรายงานวา่ ในเดือนมกราคมรัสเซียส่งออกน ้าตาลจ านวน 86,000 ตนั  ส่วน

ในเดือนกุมภาพนัธ์ลดลงเหลือ 51,000 ตนั  และในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนาคมมีเพียง 7,400 ตนั โดย

ตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคมส่งออกไปยงัอุซเบกิสถานเพียง 469 ตนั จากโรงงาน Chishminsky และ Dobrinsky ใน

ขณะเดียวกนัในเดือนมีนาคม เบลารุส และยเูครนส่งออกน ้ าตาลไปยงัอุซเบกิสถานจ านวนน 5,200 ตนั ลดลงจาก 

14,800 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์  
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ยโุรปตะวนัตก 
  วนัท่ี 29 มีนาคม 2561  มีรายงานวา่ ในปี 2560/2561 ณ เดือนมกราคม เยอรมนีผลิตน ้าตาลทรายขาว

จากบ้ีทไดจ้  านวน 755,871 ตนั ลดลงจาก 1,240,211 ตนั ในเดือนธนัวาคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 65,695 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 ซ่ึงไดส้ิ้นสุดฤดูการผลิตแลว้ มีจ านวน 5,197,226 ตนั 

เพิ่มข้ึน 36.6% จาก 3,803,956 ตนั ในปี 2559/2560  ปริมาณบ้ีทมีจ านวน 32.300 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 23.664 

ลา้นตนั ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.82% แทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 17.83% ในปีก่อน โดย

น ้าหนกัของดินลดลงเหลือ 7.48% เทียบกบั 7.71% ในปีท่ีผา่นมา 

 วนัท่ี 27 มีนาคม 2561  มีรายงานวา่  สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

จ านวน 262,000 ตนั  ลดลงจาก 281,000 ตนั ในเดือนมกราคม  แต่เพิ่มข้ึนจาก 96,100 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 1.551 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 422,200 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 13%  ศรีลงักา 9%  อิสราเอล 

8%  ซีเรีย 7%  มอริเตเนีย 7% ตุรกี 5%  และเลบานอน 5%  ขณะท่ีในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพ

ยโุรปส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 1.328 ลา้นตนั และในปีน้ีคณะกรรมาธิการร่วมยโุรปคาดวา่จะส่งออก

จ านวน 2.8 ลา้นตนั  และในเดือนกุมภาพนัธ์สหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 75,000 ตนั  ลดลงจาก 87,000 

ตนั ในเดือนมกราคม และเทียบกบั 195,900 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมใน 5 เดือนแรกของปี 

2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้จ  านวน 557,000 ตนั  ลดลงจาก 886,800 ตนั ในปีก่อน   โดยน าเขา้จากกลุ่ม 

EPA/EBA 44%  อฟัริกาใต ้29% และสมาชิกของขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกากลางโคลมัเบียและเปรู 11% และ

บราซิล 4%  ทั้งน้ีการส่งออกในช่วง 20 วนัแรกของเดือนมีนาคมมีจ านวน 145,000 ตนั และการน าเขา้มีจ านวน 

56,000 ตนั 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 29 มีนาคม  2561  Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 24 มีนาคม   2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 487,418 496,637 -1.86 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 36,114,694 36,607,581 -1.35 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,021,758 4,000,917 +0.52 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.14 10.93 +1.92 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.25 8.06 +2.36 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.09 73.71 +0.52 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มีนาคม  2561  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 3,335 3,280 +1.68 588,470 599,173 -1.79 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 47 73 -35.48 35,885 35,357 +1.49 

.57.574 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 183 161 +13.23 25,661 25,324 +1.33 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 89.42 96.60 -7.43 136.98 133.45 +2.64 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

16.49 24.05 -31.43 46.72 46.41 +0.67 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

83.51 75.95 +9.95 53.28 53.59 -0.58 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 29 มีนาคม  2561  กระทรวงอาหารของอินเดียไดก้ าหนดโควตาการส่งออกน ้าตาลของอินเดีย    

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ไวท่ี้ 2.0 ลา้นตนั ตามโครงการ Minimum Indicative Export 

Quota (MIEQ) เพือ่ลดปริมาณสตอ็คส่วนเกินและเพิ่มกระแสเงินสดใหก้บัโรงงานน ้าตาลเพื่อจ่ายใหก้บัชาวไร่

ออ้ยภายใต ้MIEQ โควตาส่งออกก าหนดตามการผลิตโดยเฉล่ียของโรงงานท่ีผลิตไดใ้นช่วงสองปีท่ีผา่นมา 
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ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของปีการผลิตน้ี  โดยโรงงานสามารถส่งออกตามโควตาหรือให้โรงงานอ่ืนส่งออกแทนตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ โควตาการส่งออกอาจจะเกินและมากกวา่ขอ้ตกลงตาม The Advance Authorisation 

Scheme นอกจากนั้นอธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ (DGFT) จะอนุญาตใหส่้งออกน ้าตาลทรายขาวจนถึงเดือน

กนัยายน 2561 ภายใตโ้ครงการ Duty Free Import Authorization (DFIA) โดยโรงงานน ้าตาลท่ีส่งออกน ้าตาลใน

ฤดูการผลิตน้ีภายใตโ้ครงการ DFIA จะไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลดิบโดยไม่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้ในสองฤดูการ

ผลิตถดัไปภายในเดือนกนัยายน  2564 และในปี 2560/2561 อินเดียมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้าตาลไดถึ้ง 29.5 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน 45% จากปีก่อนหนา้และสูงกวา่การบริโภคภายในประเทศท่ีมีประมาณ 25 ลา้นตนั 

  
วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ท่ีระดบั 
12.18 เซนต ์(28 มีนาคม 2561) จากการท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงในรอบ 3 เดือนคร่ึงเม่ือเทียบกบัเงิน
ดอลลาร์ของสหรัฐฯ และความกงัวลเก่ียวกบัเศรษฐกิจมหภาค ท าใหค้าดการณ์ถึงการเทขายมากข้ึนในประเทศ
ผูผ้ลิตชั้นน าของโลก นกัวิเคราะห์โภคภณัฑข์อง Green Pool ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่วนเกินน ้าตาลโลกประจ าปี 
2560/2561 และ 2561/2562 ขณะท่ี Commerzbank ระบุวา่ “การปรับเพิ่มข้ึนของน ้าตาลจากอินเดียในช่วงไม่ก่ี
เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้จะท าใหอุ้ปทานลน้ตลาดโลก ดงันั้นจึงคาดการณ์วา่ราคาจะไม่ฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน
ในช่วงดงักล่าว”  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อ
ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 173,686 ล็อต  หรือประมาณ 8.823 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 167,487 
ล็อต  หรือประมาณ 8.508 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (20 มีนาคม 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก
ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และหากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เขา้มา
ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short covering)  ราคาน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้ง 
 
                                                                                 ------------------------------     
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

2  เมษายน  2561 
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