
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 – 9  มีนาคม  2561 
                        

   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (5 – 9  มีนาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 10  ของ2561 
ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาได้
เคล่ือนไหวเพิ่มสูงข้ึน ก่อนท่ีจะลดลงอยา่งหนกั (7 มีนาคม 2561)  หลงัจากเขา้สู่แนวตา้นท่ีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี  40  วนั  
สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 8 เดือนคร่ึง ท่ามกลางความคาดหมายต่อการผลิตระดบัประวติัการณ์ของประเทศผูผ้ลิต
หมายเลข 2 อยา่งอินเดีย   ซ่ึงสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) ปรับข้ึนคาดการณ์การผลิตน ้าตาลอินเดียในปีการ
ผลิต 2560/2561 สู่ระดบั 29.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 13% ในการคาดการณ์ก่อนหนา้ หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลยงัคง
เคล่ือนไหวปรับตวัลดลงอีก ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่น ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.75-13.65 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.84 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์
ก่อน 0.58 เซนต ์ หรือ 4.32% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.97-13.81 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.06 เซนต ์ลดลง 0.54 เซนต ์หรือ 3.97% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
9 มีนาคม 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
2 มีนาคม 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 13.65 12.75 12.84 13.42 -0.58 
กรกฎาคม 2561 13.81 12.97 13.06 13.60 -0.54 
ตุลาคม 2561 14.17 13.35 13.44 13.95 -0.51 
มีนาคม 2562 14.90 14.14 14.26 14.69 -0.43 
พฤษภาคม 2562 14.95 14.26 14.43 14.75 -0.32 
กรกฎาคม 2562 15.00 14.34 14.56 14.81 -0.25 
ตุลาคม 2562 15.21 14.71 14.85 15.05 -0.20 
มีนาคม 2563 15.57 15.18 15.32 15.51 -0.19 
พฤษภาคม  2563 15.54 15.17 15.30 15.52 -0.22 
กรกฎาคม 2563 15.57 15.23 15.35 15.59 -0.24 
ตุลาคม 2563 15.54 15.45 15.57 15.80 -0.23 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 FranceAgriMer ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส       ลด
ประมาณการผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ลงเหลือ 6.096 ลา้นตนั 
(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จาก 6.221 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือตน้เดือนกุมภาพนัธ์ และเทียบกบั 4.680 ลา้น
ตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560  ส าหรับปริมาณการบริโภคภายในประเทศคาดวา่จะมีจ านวน 2.9 ลา้นตนั โดย
ใชเ้พื่อเป็นอาหาร  2.0 ลา้นตนั  และใชใ้นอุตสาหกรรม (รวมเอทานอล) 0.9 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจาก
รายงานคราวก่อน ส่วนน ้าตาลส่งออกจะเพิ่มข้ึนเป็น 3.50 ลา้นตนั จาก 3.35 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือ
เดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ  ในสหภาพยโุรป (EU) 2.2 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจาก 1.82 ลา้น
ตนั ในปี 2559/2560)  และจะส่งออกไปยงัตลาดโลก 1.35 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจาก 350,000 ตนั) นอกจากนั้นยงั
ส่งออกในรูปของผลิตภณัฑท่ี์ใชน้ ้าตาลเป็นวตัถุดิบ 940,000 ตนั (เพิ่มข้ึนจาก 858,000 ตนั ในปีก่อน) 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของสหรัฐฯ

ในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) ปี 2559/2560 

(ประมาณการ) 
ปี 2558/2559 

มีนาคม กุมภาพนัธ์ 
สตอ็คตน้ปี 1,876 1,876 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 9,240 9,230 8,969 8,989 
    จากบ้ีท 5,219 5,219 5,103 5,119 
    จากออ้ย 4,021 4,011 3,866 3,870 
          ฟลอริดา  1,992 1,992 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,859 1,859 1,628 1,428 
          เทก็ซสั 170 160 140 116 
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ปริมาณการน าเขา้ 3,467 3,316 3,244 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,788 1,788 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 400 250 419 396 
     อ่ืน ๆ 1,279 1,278 1,213 1,325 
     เมก็ซิโก 1,269 1,268 1,201 1,309 
อุปทานรวม 14,583 14,422 14,267 14,145 
     การส่งออก 150 100 95 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,480 12,480 12,258 12,051 
        -อาหาร 12,325 12,325 12,102 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 156 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 38 -33 
อุปสงคร์วม 12,630 12,580 12,391 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,953 1,842 1,876 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

15.5 
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15.1 17.0 
 
วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   

เพียง ณ วนัท่ี 3 มีนาคม   2561 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 387,992 395,699 -1.95 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 29,373,940 29,718,080 -1.16 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,207,595 3,186,062 +0.68 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.92 10.72 +1.87 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.27 8.05 +2.73 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.71 75.10 +0.81 
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  วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2561 ได ้117,086 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 124,618 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 119,564 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

1,769,817 ตนั เพิ่มข้ึน 1.07% จาก 1,751,090 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 111.45 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.52% จาก 113.17 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.64 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.02% 

จาก 11.76 ตนั/แฮคแต 

  

เอเชีย 

วนัท่ี  9 มีนาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 13,823,450 14,664,005 -5.73 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,193,714 1,297,854 -8.02 
โมลาส (ตนั) 560,963 571,592 -1.86 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.64 8.85 -2.43 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.06 3.90 +4.11 

 
วนัท่ี 8 มีนาคม 2561  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-

กนัยายน) ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ผลผลิตน ้าตาลและการขนส่งน ้าตาลของจีนเป็นดงัน้ี 
                     หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ 
ผลผลิตน ้าตาล การขนส่งน ้าตาล 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
น ้าตาลจากออ้ย 6,217.2 6,156.2 2,354.2 1,339.8 
น ้าตาลจากบ้ีท 1,149.7 1,000.5 651.1 430.3 
         รวม 7,366.9 7,156.7 3,005.3 2,770.1 
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  วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย

ในปี 2560/2561 เพิ่มข้ึน 13% เป็น 29.5 ลา้นตนั  จากการคาดการณ์คร้ังท่ี 2 ท่ี 26.1 ลา้นตนั  และจากปี 

2559/2560 ท่ี 20.3 ลา้นตนั  โดยในปีก่อนรัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka มีผลผลิตออ้ย 60 ตนั/     แฮคแต 

และในฤดูการผลิตปัจจุบนัอยูท่ี่ 100 ตนั/แฮคแต และ 91 ตนั/แฮคแต ตามล าดบั การบริโภคภายในประเทศอยูท่ี่ 

25 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลส่วนเกินจะท าการส่งออก 

 วนัท่ี  6  มีนาคม 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ในช่วง 5 เดือนแรกของ

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพิ่มข้ึน 42% เป็น 

23.05 ลา้นตนั เทียบกบั 16.26 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลรวมในปี 2559/2560 อยูท่ี่ 

20.3 ลา้นตนั อน่ึงในปีน้ีผลผลิตน ้าตาลมีจ านวนมาก และคาดวา่ในปี 2561/2562 จะมีเป็นจ านวนมากดว้ย ดงันั้น

ในช่วง 6-7 เดือนขา้งหนา้อินเดียจะตอ้งส่งออกอยา่งนอ้ย 1.5 ลา้นตนั โดยใน 3 รัฐ ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ รัฐ Uttar 

Pradesh, รัฐ Maharashtra และ รัฐKarnataka  ผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้  7.39 ลา้นตนั,  8.42 ลา้นตนั และ 3.34 ลา้นตนั

ตามล าดบั มีโรงงานจ านวน 479 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตจนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  และมี 43 โรงงานท่ีไดห้ยดุ

ท าการผลิตแลว้ และเทียบกบัมี 279 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตในปีก่อน    

 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวลดลงค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากราคาเขา้สู่แนวตา้นท่ีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี  
40  วนั  สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 8 เดือนคร่ึง ท่ามกลางความคาดหมายต่อการผลิตระดบัประวติัการณ์ของประเทศ
ผูผ้ลิตหมายเลข 2 อยา่งอินเดีย   ซ่ึง ISMA ปรับข้ึนคาดการณ์การผลิตน ้าตาลอินเดียในปีการผลิต 2560/2561 สู่
ระดบั 29.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 13% ในการคาดการณ์ก่อนหนา้ นอกจากนั้นยงัมีรายงานวา่ผลผลิตออ้ยของ
ประเทศไทยในปีการผลิต 2560/2561 จะเพิ่มข้ึนมากเหมือนอินเดีย  โดยส่วนใหญ่คาดวา่จะอยูร่ะหวา่ง 114-120 
ลา้นตนั  และมีบางส่วนคาดวา่จะมากถึง 125 ลา้นตนั  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ 
วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน  
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128,802 ล็อต  หรือประมาณ 6.543 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 165,677 ล็อต  หรือประมาณ 8.416 ลา้นตนั  ในสัปดาห์
ก่อนหนา้นั้น (27 กุมภาพนัธ์ 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม หากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ยงัคงเทขายออกมาอยา่งต่อเน่ือง  ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะปรับตวั
ลดลงไดอี้ก 
 
                                           ------------------------------     
 

 

 

ฝ่ายตลาด 
   บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

12 มีนาคม 2561 

 


