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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่  12 - 16  มีนาคม  2561 
                        
   ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (12 - 16  มนีาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 11  ของ
2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวคอ่นขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเมือ่เทียบกบัสัปดาห์กอ่น โดยในชว่งแรกราคา
ไดเ้คล่ือนไหวเพิ่มสูงข้ึน จากการคาดการณ์ถึงการใชอ้อ้ยผลิตเอทานอลแทนการผลิตน ้ าตาลในบราซิล และ
สภาพอากาศท่ีสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่พืชผลการเกษตรในยุโรป ขณะท่ี Datagro คาดการณ์วา่บราซิลจะเกบ็
เกีย่วออ้ยไดน้้อยท่ีสุดในรอบ 5 ปี  จากการเกบ็เกีย่วรอบใหมท่ี่จะเร่ิมตน้ในเดือนเมษายน เน่ืองจากออ้ยท่ีมอีายุ
จะท าให้ผลิตน ้ าตาลไดน้้อยลง แตจ่ากผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอินเดียและไทยสง่ผลให้ราคาปรับตวัลดลง  
โดยราคาน ้ าตาลในเดือนใกลล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดตลอดอายุการซ้ือขายท่ี 12.53 เซนต์ ซ่ึงเทียบเทา่กบัระดบัต ่าสุด
ในเดือนมถุินายน 2560 จากแรงขายทางเทคนิค ของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ ภายใตแ้รงกดดนัจากการ
ขายเพื่อท าก  าไรแบบเบาบาง ความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ าตาลลน้ตลาดโลก  และคาดวา่กองทุนจะขยายการขาย
สูร่ะดบัสูง สูร่ะดบัประวติัการณ์ระดบัใหมใ่นสัปดาห์น้ี  ซ่ึงจะเปิดทางสูก่ารซ้ือคืน แมม้คีวามเป็นไปไดว้า่ผูผ้ลิต
จะระงับการปรับข้ึนของราคา ขณะท่ีดีลเลอร์รายหน่ึงระบุวา่ “หากเกดิการปรับตวัลดลงจะท าให้มคีวามเป็นไป
ไดท่ี้ผูผ้ลิตจะหมดความอดทนและน าผลผลิตไปขายในตลาด ซ่ึงเปรียบเสมอืนเกมแมวกบัหนูระหวา่งกองทุน
และผูผ้ลิต” ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.53-
12.96 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.65 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์กอ่น 0.19 เซนต์ หรือ 1.48% และราคา
น ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.80-13.19 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  12.85 เซนต์ 
ลดลง 0.21 เซนต์ หรือ 1.61% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก  าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  
16 มนีาคม 2561 

ราคาปิดเมือ่วนัท่ี  
9 มนีาคม 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 12.96 12.53 12.65 12.84 -0.19 
กรกฎาคม 2561 13.19 12.80 12.85 13.06 -0.21 
ตุลาคม 2561 13.53 13.17 13.23 13.44 -0.21 
มนีาคม 2562 14.35 14.05 14.17 14.26 -0.09 
พฤษภาคม 2562 14.53 14.22 14.31 14.43 -0.12 
กรกฎาคม 2562 14.65 14.35 14.42 14.56 -0.14 
ตุลาคม 2562 14.94 14.66 14.68 14.85 -0.17 
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มนีาคม 2563 15.40 15.15 15.16 15.32 -0.16 
พฤษภาคม  2563 15.36 15.17 15.18 15.30 -0.12 
กรกฎาคม 2563 15.45 15.26 15.27 15.35 -0.08 
ตุลาคม 2563 15.76 15.45 15.52 15.57 -0.05 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวันออก 

 วนัท่ี 16 มนีาคม  2561  นาย Andrey Bodin กรรมการผูอ้ านวยการสมาคมน ้ าตาลยูเรเชียน รายงานวา่
ผลผลิตน ้ าตาลของ The Commonwealth of Independent States (CIS)  ในปี 2561 จะลดลงเหลือ 9.190 ลา้นตนั 
(มลูคา่น ้ าตาลทรายขาว) จาก 9.628 ลา้นตนั ในปี 2560   การบริโภคจะอยูท่ี่ 9.3     ลา้นตนั   CIS  ประกอบดว้ย  
อาร์มเีนีย  อาเซอร์ไบจาน  เบลารุส  คาซคัสถาน  คีร์กซีสถาน  มอลโดวา รัสเซีย  ทาจิกสิถาน  และ อุซเบกสิ
ถาน  สว่นเติร์กเมนิสถาน และยูเครนเป็นสมาชิกรว่ม 
 วนัท่ี 12 มนีาคม 2561 นาย Petr Chekmarev ผูอ้  านวยการแผนกพืชผลกระทรวงเกษตรของรัสเซีย

รายงานวา่ ในปี 2561/2562 คาดวา่รัสเซียจะผลิตน ้ าตาลทรายขาวจากบ้ีทลดลง 300,000 ตนั เหลือ 6.3 ลา้นตนั  

สว่นปริมาณการเกบ็เกีย่วบ้ืทคาดวา่จะลดลงเหลือ 45 ลา้นตนั จาก 51.9 ลา้นตนั ในปีการผลิตน้ี  และกอ่นหน้าน้ี 

กระทรวงเกษตรของรัสเซียไดป้ระมาณพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปี 2561 ท่ี 1,095,400 แฮคแต ลดลง 103,100  แฮค

แต จาก 1,198,500 แฮคแต ในปีการผลิตน้ี 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 7 มนีาคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้ าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 10 มนีาคม   2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื้นท่ีเกบ็เกีย่วออ้ย (แฮคแต) 420,827 428,504 -1.79 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 31,622,328 31,975,527 -1.10 
ปริมาณน ้ าตาล (ตนั) 3,477,040 3,452,753 +0.70 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.00 10.80 +1.85 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ผลผลิตน ้ าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.26 8.06 +2.48 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.14 74.62 +0.70 

 

 วนัท่ี 13 มนีาคม 2561 รายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ผลผลิตน ้ าตาลของ

เอลซลัวาดอร์ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 4 มนีาคม 2561 มจี านวน 37,647 ตนั ( tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 37,432 ตนั 

ในสัปดาห์กอ่น และเทียบกบั 37,946 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น รวมผลผลิตน ้ าตาลในปีน้ีมจี านวน 

583,234 ตนั เพิ่มข้ึน 2.64% จาก 568,220 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น เปอร์เซนต์น ้ าตาลอยูท่ี่ 11.45% 

เพิ่มข้ึน 0.37% จาก 11.41% ในปีกอ่น 

 วนัท่ี 12  มนีาคม  2561 มรีายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 4 มนีาคม 2561 ได ้ 118,857 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 117,086 ตนั ใน

สัปดาห์กอ่น และเทียบกบั 118,739 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น รวมปริมาณน ้ าตาลในปีน้ีมจี านวน 

1,888,674 ตนั เพิ่มข้ึน 1.01% จาก 1,869,829 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 111.10 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.51% จาก 112.81 ตนั/แฮคแต ในปีกอ่น และผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 11.62 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.93% 

จาก 11.73 ตนั/แฮคแต 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 14 มนีาคม 2561  มรีายงานวา่  การสง่ออกน ้ าตาลของบราซิลชะลอตวัลง ท าให้สต็อคน ้ าตาลใน

ปลายเดือนเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 อยูใ่นระดบัสูงเป็นประวติัการณ์ โดยมนี ้ าตาลจ านวน 1.6 ลา้นตนั  ออกจาก

คลงัสินคา้ในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ สต็อคน ้ าตาลลดลงเหลือน้อยกวา่ 5.2 ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดใหมข่องปีน้ี 

เทียบกบั 4.6 ลา้นตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีกอ่น โดยเป็นน ้ าตาล VHP จ านวน 2.6 ลา้นตนั  (2.5 ลา้นตนั ใน

ปีกอ่น น ้ าตาล Crystals จ านวน 2.4 ลา้นตนั (2 ลา้นตนั ในปีกอ่น)  และสว่นท่ีเหลือเป็นน ้ าตาลออร์แกนิคและ

น ้ าตาลรีไฟน์ 

 วนัท่ี 12 มนีาคม 2561 Copersucar บริษทัผูค้า้น ้ าตาลรายใหญข่องโลกคาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2561/2562 (เมษายน-มนีาคม) จะลดลง 5 ลา้นตนั  เหลือ  585 ลา้นตนั และคาดวา่

จะใชอ้อ้ยไปผลิตน ้ าตาล 41.5% เทียบกบั 46.5% ในปีปัจจุบนั สว่นท่ีเหลือจะน าไปผลิตเอทานอล  ผลผลิต

น ้ าตาลจะลดลงเหลือ 31 ลา้นตนั  จาก 36 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึน 1.5 

พนัลา้นลิตรเป็น 27.5 พนัลา้นลิตร 
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 วนัท่ี 12 มนีาคม 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ปี 2560/2561  (เมษายน-มนีาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มนีาคม  2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลังของเดือนกุมภาพนัธ์  ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลี่ยนแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 2559/60 

เปลี่ยนแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 731 1,160 -63.02 585,285 595,894 -1.78 
ผลผลิตน ้ าตาล  (1,000 ตนั) 5 19 -73.68 35,840 35,285 +1.57 

.57.574 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 74 71 +4.23 25,477 25,163 +1.25 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 102.03 104.41 -2.28 137.22 133.66 +2.66 
สัดสว่นออ้ยน าไปผลิตน ้ าตาล 
(%) 

7.06 16.62 -57.52 46.84 46.50 +0.73 
สัดสว่นออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%)  

92.94 83.38 +11.47 53.16 53.50 -0.64 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 14 มนีาคม 2561  กระทรวงอาหารของอินเดียคาดวา่ในปี 2560/2561 อินเดียจะผลิตน ้ าตาลได ้
27.2 ลา้นตนั  ซ่ึงต ่ากวา่ตวัเลขท่ีสมาคมโรงงานน ้ าตาลอินเดีย (ISMA) ท่ีคาดวา่จะผลิตได ้  29.5 ลา้นตนั   และ
เทียบกบัปี 2559/2560 ท่ีผลิตได ้ 20.3 ลา้นตนั  ส าหรับสต็อคน ้ าตาลยกมามีจ านวน  4  ลา้นตนั  ท าให้อุปทาน
น ้ าตาลในปี 2560/ 2561 มจี านวน 31.2  ลา้นตนั  ปริมาณการบริโภคคาดวา่จะมีจ านวน 25 ลา้นตนั  โดยผลผลิต
น ้ าตาลสว่นใหญม่าจาก 3 รัฐ คือ รัฐ Uttar Pradesh, รัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka จ านวน 10.1 ,9.05 และ 
3.15 ลา้นตนั ตามล าดบั สต็อคน ้ าตาล ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์มจี านวน 15.8 ลา้นตนั และปริมาณการสง่ออก
เดือนตุลาคม-มกราคม มจี านวน 550,000 ตนั  ซ่ึง 99% อยูภ่ายใต ้  The Advance Authorisation Scheme  
 วนัท่ี 13 มนีาคม 2561 บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั เปิดประมลูขายน ้ าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิตปี 

2560/2561  ผลการประมลูเป็นดงัน้ี 
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 งวดส่งมอบ ผู้ ซ้ือ J-Spec 

(MT.) 

พรีเม่ียม 

(จุด) 

Hi-Pol  

(MT.) 

พรีเม่ียม 

(จุด) 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 
2561 

ALVEAN SUGAR SL. 12,000.00 72 - - 

BUNGE AGRITRADE 
S.A. 

16,482.52 72 47,850.82 58 

รวม 28,482.52 72 47,850.82 58 

รวมทั้งส้ิน  76,333.34 เมตริกตัน พรีเม่ียมเฉลี่ย   63.2239 จุด  
 

สรุปผลการประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิตปี 2560/2561 

 

วิจารณ์และความเห็น 

 

     ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวลดลงเมือ่เทียบกบัสัปดาห์กอ่น 
ตามแรงขายของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ โดยราคาน ้ าตาลในเดือนใกลล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดตลอด
อายุการซ้ือขายท่ี 12.53 เซนต์ ซ่ึงเทียบเทา่กบัระดบัต ่าสุดในเดือนมถุินายน 2560 จากแรงขายทางเทคนิค       
ของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ หลงัจากสัญญาดงักลา่วปรับลดลงแตะระดบัทางจิตวทิยาท่ี 13 เซนต์ 
ซ่ึงราคาไดล้ดลง 1.5% .ในรอบสัปดาห์  โดยตลาดตกอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากการขายเพื่อท าก  าไรแบบเบาบาง 
ความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ าตาลลน้ตลาดโลก และคาดวา่กองทุนจะขยายการขายสูร่ะดบัสูง สูร่ะดบั
ประวติัการณ์ระดบัใหมใ่นสัปดาห์น้ี  ซ่ึงจะเปิดทางสูก่ารซ้ือคืน แมม้คีวามเป็นไปได้วา่ผู ้ผลิตจะระงับการปรับ 
 
 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเม่ียม 

(จุด) 
 1 มนีาคม    – 15 พฤษภาคม 2561 133,333.33  77.1675 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 133,333.33  78.1250 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2561 133,333.34 72.0157 

รวม/เฉลี่ย 400,000.00 75.7694 
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ข้ึนของราคา สว่นสถานะของกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ ณ วนัท่ี 13 มนีาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋
ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 162,142 ล็อต  หรือประมาณ 8.237 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 128,802 ล็อต  
หรือประมาณ 6.543 ลา้นตนั   ในสัปดาห์กอ่นหน้านั้น (6 มนีาคม 2561)  ส าหรับในระยะส้ัน ๆ  หาก
ปัจจยัพื้นฐานตา่ง ๆ ของตลาดไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากกลุม่กองทุนและนักเกง็ก  าไรตา่ง ๆ เขา้มาซ้ือ
น ้ าตาลคืนจากตลาด (Short covering)  ราคานา่ท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้ง 
 
 
                                                                         ------------------------------     
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากัด                                                                                                      

19 มีนาคม  2561 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


