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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6 เมษายน  2561 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (2- 6 เมษายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 14      ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขาย       ของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากท่ีราคาไดป้รับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ท่ี 12.18 เซนต ์ (28 

มีนาคม 2561) ขณะท่ี Commerzbank ระบุวา่ “การปรับเพิ่มข้ึนของน ้าตาลจากอินเดียในช่วง     ไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้

มีแนวโนม้จะท าใหอุ้ปทานลน้ตลาดโลก ดงันั้นจึงคาดการณ์วา่ราคาจะไม่ฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจนในช่วงดงักล่าว” 

ขณะท่ีนาย James Cassidy จากบริษทั Societe Generale ในนิวยอร์กระบุวา่ “เราขายมากเกินไป แต่เราไม่มีวธีิ

แกปั้ญหาภาวะน ้าตาลส่วนเกิน” ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวา่ การผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนในอินเดียและไทยยงัคงกดดนัราคา

อยา่งต่อเน่ือง ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560/2561 ส่งผลใหเ้กิด

ภาวะน ้าตาลลน้ตลาดโลก  ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในฤดูกาลน้ี  ปัจจยั พื้นฐานยงัคงซบเซา ขณะท่ี

ค่าเงินเรียลของบราซิลซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลกยงัคงอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์

ของสหรัฐ  ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมออ้ยของบราซิลไดพุ้ง่ความสนใจไปยงันโยบายท่ีปากีสถานและอินเดียใช้

ในการปกป้องผูผ้ลิตทอ้งถ่ินและกระตุน้การส่งออกน ้าตาล โดยระบุวา่มาตรการเหล่านั้นไดเ้พิ่มความกดดนัต่อ

ราคาน ้าตาลโลก ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

12.22-12.55 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.34 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์ หรือ 0.08% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.35-12.65 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  12.38 

เซนต ์ลดลง 0.08 เซนต ์หรือ 0.64% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6 เมษายน  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 มีนาคม 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 12.55 12.22 12.34 12.35 -0.01 
กรกฎาคม 2561 12.65 12.35 12.38 12.46 -0.08 

08 ตุลาคม 2561 13.01 12.64 12.66 12.87 -0.21 
มีนาคม 2562 14.24 13.83 13.85 14.13 -0.28 
พฤษภาคม 2562 14.43 13.99 14.01 14.35 -0.34 
กรกฎาคม 2562 14.54 14.13 14.15 14.47 -0.32 
ตุลาคม 2562 14.79 14.39 14.41 14.72 -0.31 
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มีนาคม 2563 15.38 15.00 14.97 15.32 -0.35 
พฤษภาคม  2563 15.34 15.09 14.93 15.28 -0.35 
กรกฎาคม 2563 15.34 15.12 14.97 15.31 -0.34 
ตุลาคม 2563 15.53 15.31 15.17 15.53 -0.36 
มีนาคม 2564 - - 15.48  - 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 6 เมษายน 2561  คณะกรรมการร่วมยโุรป (The European Commission) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาล

จากบ้ีทในสหภาพยโุรป (EU) ปี 2561/2562  จะมีจ านวน 20.4 ลา้นตนั  (ค านวณตามแนวโนม้ผลผลิตเฉล่ียและ

เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย) ลดลง 3% จาก 21.0 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  และเทียบกบั 16.8      ลา้นตนั ในปี 

2559/2560  โดยคณะกรรมการกล่าววา่ราคาน ้าตาลท่ีลดลงและอยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีราคาขา้วโพดและขา้ว

บาร์เลยท่ี์ปรับตวัเพิ่มข้ึน ท าใหเ้กษตรกรพึงพอใจท่ีจะเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนมากกวา่ปลูกบ้ีท  แต่การปรับเปล่ียน

ตอ้งใชเ้วลา 2- 3 ปี  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทคาดวา่จะลดลง 1.2%  เป็น 1.694 ลา้นแฮคแต จาก 1.714 

ลา้นแฮตแต  ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียในปี 2561 อยูท่ี่ 79.2 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 76.2 ตนั/แฮคแต ในปี 2560  

ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณบ้ีทอยูท่ี่ 130.841 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 130.593 ลา้นตนั ในปี 2560  ส าหรับปริมาณ

การส่งออกน ้าตาลในปี 2560/2561 จะมีจ านวน 3.3 ลา้นตนั  และปริมาณการน าเขา้น ้ าตาลจะลดลง 50% เหลือ 

1.2 ลา้นตนั  สต็อคน ้าตาลเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 2.2 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการบริโภคในปี 2561/2562 ลดลงเหลือ 

18.6 ลา้นตนั จาก  19.0 ลา้นตนั ในปีน้ี และจาก 17.7 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 5 เมษายน 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 519,175 530,134 -2.07 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 38,216,446 38,853,786 -1.64 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,277,935 4,274,409 +0.08 
อตัราการหีบสกดั (%)  11.19 11.00 +1.73 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.24 8.06 +2.23 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.61 73.29 +0.44 

 

 วนัท่ี 4 เมษายน  2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2561 ได ้ 123,232 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 123,394 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 115,975 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

2,259,456 ตนั เพิ่มข้ึน 1.82% จาก 2,219,087 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 110.18 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.41% จาก 111.76 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.55 ตนั/ แฮคแต ลดลง 0.73% 

จาก 11.64 ตนั/แฮคแต 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 3 เมษายน 2561 กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือนมีนาคม

2561 จ านวน 1.802 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 1.444 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และสูงกวา่ 1.636 

ลา้นตนั ในเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็นการเพิ่มข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 บราซิลส่งออกน ้าตาล

ทรายดิบแลว้จ านวน 1,365,413 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,028,084  ตนั ในเดือนก่อน และ 1,141,475 ตนั  

ในเดือนมีนาคมปีก่อน ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลทรายขาวอยูท่ี่ 401,644 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 382,733 ตนั ในเดือน

กุมภาพนัธ์ และเทียบกบั 451,702 ตนั ในเดือนมีนาคมปีก่อน รวมการส่งออกน ้าตาลทั้งหมดในปี 2560/2561 

(เมษายน-มีนาคม) มีจ  านวน 28.272 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 28.740 ตนั ในปี 

2559/2560 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 4 เมษายน 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพียง 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  เพิ่มข้ึนเป็น 28.18 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) หรือเพิ่มข้ึน 49%  เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน  โดยท่ีรัฐ  Maharashtra ผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 10.12 ลา้นตนั (4.2 ลา้นตนั ในปีก่อน)   
รัฐ  Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้9.54 ลา้นตนั (7.7 ลา้นตนั ในปีก่อน)  และรัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้3.55 
ลา้นตนั   ( 2.0 ลา้นตนั ในปีก่อน) เม่ือถึงส้ินเดือนมีนาคมมีโรงงาน 331 โรงงาน  ท่ียงัคงด าเนินการผลิต เทียบ
กบั 257 โรงงาน ในปีก่อน ส าหรับในฤดูการผลิตน้ีจนถึงส้ินเดือนมีนาคมโรงงานคา้งช าระค่าออ้ยประมาณ 
162,000 ลา้นรูปี  โดยอยูใ่นรัฐ Uttar Pradesh  72,000 ลา้นรูปี  ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาน ้าตาลภายในประเทศและ
ราคาตลาดโลกท่ีลดต ่าลง  ท าใหโ้รงงานมีเงินทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายราคาออ้ยใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยไดต้าม
เวลาท่ีก าหนด 

วนัท่ี 4 เมษายน 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 18 มีนาคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 16,823,880 17,805,894 -5.52 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,451,357 1,600,426 -9.31 
โมลาส (ตนั) 702,061 711,451 -1.32 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.63 8.99 -4.02 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.17 4.00 +4.44 

   

  วนัท่ี 3 เมษายน 2561 The Western India Sugar Mills Association (WISMA)  คาดการณ์วา่  ผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) จะมีจ านวน 30.3 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  

เน่ืองจากผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 2 รัฐ  ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของอินเดืย (ISMA) คาดการณ์เม่ือ 

เดือนมีนาคมวา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้ 29.5 ลา้นตนั ทั้งน้ี  WISMA คาดวา่รัฐ Maharashtra จะผลิตน ้าตาลได ้

10.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.2 ลา้นตนัในปีก่อน  และรัฐ Uttar Pradesh จะผลิตน ้าตาลได ้10.8 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 8.8 ลา้นตนั ในปีก่อน  ขณะท่ี Uttar Pradesh และรัฐ Maharashtra ยงัคงด าเนินการผลิต และ 
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ผลผลิตออ้ยเฉล่ียดีกวา่ปีก่อน  โดยรัฐ Maharashtra ผลผลิตออ้ยเฉล่ียอยูท่ี่ 105 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 80 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน เน่ืองจากมีปริมาณน ้าฝนท่ีเพียงพอและสม ่าเสมอในปี 2560 โดยโรงงานในรัฐ Maharashtra 

187 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย มี 78 โรงงานไดปิ้ดหีบไปแลว้ในปีน้ี ส่วนท่ีเหลืออีก 109 โรงงานยงัคงเปิดหีบ

อยู ่ และ ณ วนัท่ี 27 มีนาคม รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้9.943 ลา้นตนั  คาดวา่โรงงานส่วนใหญ่จะปิดหีบ

ภายในวนัท่ี 15 เมษายน มีประมาณ 40 โรงงานจะเปิดหีบไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 

และผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 10.6 ลา้นตนั  ส่วนรัฐ Uttar Pradesh เพียง ณ วนัท่ี 27 มีนาคม หีบออ้ยแลว้

จ านวน 86.4 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้9.268 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 10.72% มี 5 โรงงานท่ีปิดหีบ และอีก 114 โรงงาน

ยงัคงเปิดหีบอยู ่และยงัคงเหลือออ้ยท่ีจะเขา้หีบอีกประมาณ 15-17 ลา้นตนั รวมรัฐ Uttar Pradesh คาดวา่จะผลิต

น ้าตาลไดถึ้ง 11 ลา้นตนั  การบริโภคภายในประเทศจะมีจ านวน 25 ลา้นตนั ซ่ึงหมายความวา่ยงัมีน ้าตาลส่วนเกิน

อีก 5.3 ลา้นตนั จาก 4.5 ลา้นตนั ท่ี ISMA คาดการณ์ไว ้

 วนัท่ี 3 เมษายน 2561 มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2561  รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้

9.943 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ย 89.25 ลา้นตนั   และ ISMA คาดวา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้29.504 ลา้นตนั  เป็น

น ้าตาลจากรัฐ Maharashtra จ  านวน 10.130 ลา้นตนั   

 วนัท่ี 3 เมษายน 2561 นาย Mosdalifah Machmud เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงเศรษฐกิจรายงานวา่

อินโดนีเซียอาจจ าเป็นตอ้งน าเขา้น ้าตาลดิบจ านวน 1.1 ลา้นตนั เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนในปี 2561 เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหาการขาดแคลนน ้าตาล ขณะท่ีในปี 2561 คาดวา่อินโดนีเซียจะผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 2.2 ลา้น

ตนั ส่วนการบริโภคน ้าตาลทรายขาวภายในครัวเรือนคาดวา่จะอยูท่ี่ 2.9 ลา้นตนั และกระทรวงการคา้รายงานวา่

นอกเหนือจากการน าเขา้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแลว้ยงัจะน าเขา้เพื่อใชใ้นภาคอุตสาหกรรมอีกประมาณ 

3.6 ลา้นตนั 

 
วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ท่ีระดบั 
12.18 เซนต ์(28 มีนาคม 2561)  จากการปรับเพิ่มข้ึนของน ้ าตาลจากอินเดียในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้
จะท าใหอุ้ปทานลน้ตลาดโลก ขณะท่ีเทรดเดอร์ระบุวา่ การผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนในอินเดียและไทย 
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ยงัคงกดดนัราคาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลผลิตน ้าตาลของอินเดียปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2560/2561 ส่งผลใหเ้กิดภาวะน ้าตาลลน้ตลาดโลก  ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในฤดูกาลน้ี หลงัจาก
นั้นราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 
3 เมษายน 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 176,598 ลอ็ต  หรือประมาณ 8.971 
ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 173,686 ล็อต  หรือประมาณ 8.823 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (27 มีนาคม 2561)   
ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และหากกลุ่มกองทุนและ
นกัเก็งก าไรต่าง ๆ เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short covering)  ราคาน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้ง 
 
                                            ------------------------------     
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

9  เมษายน  2561 

  

 


