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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12  ธันวาคม  2561 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (8 – 12 มกราคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  2  ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 3 สัปดาห์คร่ึง  

โดยปรับลดลงติดต่อกนั 7 วนั   ซ่ึงในช่วงตน้เดือนมกราคมมีกระแสการเขา้ซ้ือน ้าตาลเพื่อปรับสมดุลการ

ลงทุนของกองทุนตามท่ีคาดไว ้ ท าใหร้าคาปรับตวัเพิ่มข้ึนไดเ้ล็กนอ้ย แต่หลงัจากนั้นตลาดน ้าตาลกลบัท า

ผลงานไดอ่้อนแอกวา่ท่ีคาด อยา่งไรก็ตาม นายบอยด ์ ครูเอิล นกักลยทุธ์ดา้นการตลาดอาวโุสของบริษทั High 

Ridge Futures ในชิคาโกระบุวา่ “ความตอ้งการเอทานอลอนัแขง็แกร่งไดช่้วยส่งเสริมตลาดบางส่วน แต่

แนวโนม้ตลาดโลกซบเซา”  และส่วนหน่ึงไดรั้บแรงกดดนัจากสัญญาณอ่อนแอทางเทคนิค หลงัจากราคาปรับ

ลดต ่ากวา่ราคาเฉล่ียระดบั 40 และ 100 วนั และแรงกดดนัจากอุปทานโลก ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวา่ ความ

คาดหมายต่อผลผลิตสูงเป็นประวติัการณ์จากไทยไดเ้พิ่มแรงกดดนัต่อราคาน ้าตาล ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.96-15.05 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

14.18 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.90 เซนต ์หรือ 5.97% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.10-14.99 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  14.32 เซนต ์ลดลง 0.70 เซนต ์ หรือ 4.66% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12  มกราคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5 มกราคม  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 15.05 13.96 14.18 15.08 -0.90 
พฤษภาคม 2561 14.99 14.10 14.32 15.02 -0.70 
กรกฎาคม 2561 15.05 14.24 14.45 15.08 -0.63 
ตุลาคม 2561 15.28 14.53 14.73 15.32 -0.59 
มีนาคม 2562 15.84 15.12 15.31 15.89 -0.58 
พฤษภาคม 2562 15.76 15.13 15.31 15.83 -0.52 
กรกฎาคม 2562 15.70 15.11 15.29 15.76 -0.47 
ตุลาคม 2562 15.78 15.28 15.43 15.85 -0.42 
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มีนาคม 2563 16.03 15.60 15.75 16.12 -0.37 
พฤษภาคม  2563 15.94 15.86 15.64 15.98 -0.34 
กรกฎาคม 2563 15.86 15.86 15.58 15.91 -0.33 
ตุลาคม 2563   15.74 16.02 -0.28 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 11  มกราคม 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพยีง      ณ 

วนัท่ี 9 มกราคม 2561  ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้ 2.018 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 14.07 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 

14.34%  มีโรงงานน ้าตาล 4 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต และผลผลิตน ้าตาลยงัคงเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ในปีน้ีมี

โรงงานน ้าตาลจ านวน 46 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีก่อน 4 โรงงาน เม่ือปีท่ีแลว้ส้ินสุดการผลิตเม่ือวนัท่ี 

11 มกราคม ผลิตน ้าตาลไดท้ั้งส้ิน 2.008 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 13.66 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 14.70% 

   

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 11 มกราคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 6 มกราคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 146,862 145,986 +0.60 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 11,666,432 11,548,937 +1.02 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,175,090 1,118,919 +5.02 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.07 9.69 +3.92 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.00 7.66 +4.66 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.44 79.11 +0.42 

 

 วนัท่ี 8 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ได ้112,786 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 118,387 ตนั  
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ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 108,102 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

786,976 ตนั  เพิ่มข้ึน 0.62% จาก 782,097 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 114.08 ตนั/แฮคแต 

ลดลง 1.82% จาก 116.19 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.69 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.98% จาก 11.93 

ตนั/แฮคแต  

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  12 มกราคม 2561  Datagro ไดป้รับลดประมาณการการผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) ลงเหลือ 36.1 ลา้นตนั  (tel quel)  จาก 36.8 ลา้นตนั ในช่วงก่อนเปิดหีบ 

และลดลงเหลือ 36.5 ลา้นตนั ในเดือนพฤศจิกายน ส าหรับในฤดูการผลิตปี 2560/2561  นบัแต่เดือนสิงหาคม

โรงงานน ้าตาลไดเ้ร่ิมผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน  Datagro คาดวา่จะมีการน าออ้ยไปผลิตเอทานอลประมาณ  53.6% 

เทียบกบั 53% ในปีก่อน   และคาดวา่ผลผลิตเอทานอลจะอยูท่ี่ 26.05 พนัลา้นลิตร 

 

อฟัริกา 

วนัท่ี  8  มกราคม  2561  มอริเชียส รายงานผลผลิตออ้ย และน ้าตาลในปี 2560/2561 (มิถุนายน-

พฤษภาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560  เป็นดงัน้ี      

                                                                                                    หน่วย : ตนั 

รายการ 
ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม เปล่ียนแปลง 

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

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 129,047 52,802 3,600,492 3,795,829 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (tel quel) 12,596 5,607 343,442 385,793 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.34 11.83 11.07 11.64 -4.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.76 10.62 9.54 10.16 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 83.50 83.30 79.50 78.60 +1.15 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 12  มกราคม 2561   มีรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 11 

มกราคม 2561 รัฐ  Uttar Pradesh ของอินเดียผลิตน ้าตาลได ้4,101,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   
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เพิ่มข้ึนจาก 3,326,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 40,262,100 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

33,701,300 ตนั ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 10.19%  จาก 9.87% ในปีก่อน   มี 118 โรงงาน จากทั้งหมด 119 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 116 โรงงาน จากทั้งหมด 116 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ี

ในปี  2559/2560 ผลิตน ้าตาลได ้8.773 ลา้นตนั และคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 10.3 ลา้นตนั ในปีน้ี 

วนัท่ี  12 มกราคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 24  ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,811,452 6,492,121 +4.92 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 579,237 560,606 +3.32 
โมลาส (ตนั) 260,587 237,639 +9.66 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.50 8.64 -1.52 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.83 3.66 +4.52 

 
วนัท่ี  9  มกราคม  2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 

(ตุลาคม-กนัยายน) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 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 1,378.1 1,522.0 635.2 830.9 
น ้าตาลจากบ้ีท 945.5 774.6 403.1 336.2 
         รวม 2,323.6 2,296.6 1,038.3 1,167.1 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ จาก 

ท่ีมีกระแสการเขา้ซ้ือน ้าตาลเพื่อปรับสมดุลการลงทุนของกองทุนท่ีคาดไว ้แต่หลงัจากนั้นตลาดน ้าตาลกลบั 
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ท าผลงานไดอ่้อนแอกวา่ท่ีคาด นกักลยทุธ์ดา้นการตลาดอาวโุสของบริษทั High Ridge Futures ในชิคาโกระบุวา่

“ความตอ้งการเอทานอลอนัแขง็แกร่งไดช่้วยส่งเสริมตลาดบางส่วน แต่แนวโนม้ตลาดโลกซบเซา”  ส่วนหน่ึง

ไดรั้บแรงกดดนัจากสัญญาณอ่อนแอทาง และแรงกดดนัจากอุปทานโลก ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวา่ ความคาดหมาย

ต่อผลผลิตสูงเป็นประวติัการณ์จากไทยไดเ้พิ่มแรงกดดนัต่อราคาน ้าตาล  นายนิค เพนนีย ์ เทรดเดอร์อาวุโสของ

บริษทั Sucden Financial ระบุวา่ ไม่ใช่เร่ืองน่าประหลาดใจท่ีผูผ้ลิตไทยยกระดบัการขายขณะเผชิญการแข่งขนั

จากผูผ้ลิตบราซิล ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 ปรากฎวา่ได้

ถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 28,986  ล็อต หรือประมาณ 1.742 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short)  42,805 ล็อต หรือประมาณ 2.714 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (2 มกราคม 2561)  

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะ

เคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15  มกราคม  2561 

  

  

 

  
 


