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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  14 - 18  พฤษภาคม 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (14 - 18 พฤษภาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 20 ของ

ปี 2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามการเขา้มาซ้ือ

น ้าตาลคืนจากตลาด (Short – covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยราคาอยูเ่หนือระดบั

ต ่าสุดในปี 2558 ในเดือนท่ีผา่นมาท่ามกลางอุปทานลน้ตลาดโลกและความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศแหง้แลง้ใน

บราซิลผอ่นคลายลงก่อนฝนตก ซ่ึง Commerzbank ระบุวา่ “ฝนจะป้องกนัภาวะชะลอตวัเพิ่มเติมและกระตุน้การ

ขยายตวัของออ้ยในการเพาะปลูกถดัไป” นอกจากนั้นประเทศไทยจดัสรรน ้าตาลดิบเพิ่มอีก 300,000 ตนั รวมเป็น 

500,000 ตนั ส าหรับการผลิตเอทานอลในปีน้ี ท่ามกลางราคาอ่อนแอและปริมาณส่วนเกินจ านวนมากในตลาดโลก 

อยา่งไรก็ดีตลาดถูกกดดนัจากค่าเงินเรียลของบราซิล ซ่ึงร่วงสู่ระดบัอ่อนแอท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ของสหรัฐฯ 

นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงนายโทบิน กอรีย ์ นกัวิเคราะห์ของธนาคาร Commonwealth Bank of Australia 

ระบุวา่ “ดูเหมือนวา่นกัลงทุนบางส่วนยงัคงซ้ือน ้าตาลและนัน่ท าใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงใน

ระยะใกลใ้หม ่และดูเหมือนวา่การซ้ือดงักล่าวจะยงัไม่ส้ินสุดลง” และความกงัวลเก่ียวกบัภาวะแหง้แลง้ของผูผ้ลิต

น ้าตาลชั้นน าอยา่งบราซิลเป็นอีกปัจจยัท่ีสนบัสนุนราคา ซ่ึงบางส่วนไดป้รับลดคาดการณ์การผลิตของตนเองใน

บราซิล ขณะท่ีราคาน ้าตาลลดลงไดห้นุนใหโ้รงงานต่าง ๆ ในการใชอ้อ้ยผลิตเอทานอลมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม 

คาดการณ์กนัในวงกวา้งวา่ปริมาณอุปทานลน้ตลาดโลก ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการผลิตอยา่งแขง็แกร่งในประเทศ

ไทยและอินเดียจะหกัลบการปรับลดลงของผลผลิตบราซิล ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.16-11.75 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.66 เซนต ์ เพื่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต ์หรือ 3.92% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.52-

12.04 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.97  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.37 เซนต ์หริอ 3.19% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

18 พฤษภาคม 2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

11 พฤษภาคม 2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2561 11.75 11.16 11.66 11.22 +0.44 
ตุลาคม 2561 12.04 11.52 11.97 11.60 +0.37 
มีนาคม 2562 12.89 12.52 12.85 12.65 +0.20 
พฤษภาคม 2562 13.05 12.75 12.97 12.89 +0.08 
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กรกฎาคม 2562 13.12 12.85 13.03 13.06 -0.03 
ตุลาคม 2562 13.30 13.01 13.19 13.30 -0.11 
มีนาคม 2563 13.91 13.58 13.76 13.91 -0.15 
พฤษภาคม  2563 13.90 13.61 13.77 13.92 -0.15 
กรกฎาคม 2563 13.96 13.68 13.80 13.98 -0.18 
ตุลาคม 2563 14.20 13.88 13.99 14.20 -0.21 
มีนาคม 2564 14.63 14.33 14.39 14.59 -0.20 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 

พฤษภาคม 2561 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 280,000 แฮคแต หรือ 93% ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี 302,000 

แฮคแต    (318,000 แฮคแต ในปีก่อน) แต่สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ไดค้าดการณ์วา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทในปีน้ีจะมีเพียง 285,000 แฮคแต  

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,075,500 แฮคแต ลดลงจาก 1.1 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 98.2%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี  1.097 ลา้นแฮคแต (1.199 ลา้นแฮคแต ในปี

ก่อน) การเพาะปลูกในปีน้ีล่าชา้เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเยน็  ในขณะท่ี Soyuzrossakhar คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทจะลดลงเพียง 4.3% เหลือ 1.150 ลา้นแฮคแต รัสเซียจะส้ินสุดฤดูการเพาะปลูกประมาณกลางเดือน

มิถุนายน 

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรของคาซคัสถานรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2561 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 19,200 แฮคแต หรือ 88%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการ

ผลิตน้ี  21,800 แฮคแต  โดยเพาะปลูกใน  Almaty  11,200 แฮคแต (100% ของพื้นท่ีเพาะปลูก) และอีก 8,000 

แฮคแต ใน Zhambyl (78.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูก) ซ่ึงในคาซคัสถานเพาะปลูกบ้ีทในช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 

โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกรวมทั้งส้ิน 22,200 แฮคแต 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561  และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2561/2562 

(ประมาณการ) 
 

ประมาณกดาร 
 
 
 

ปี 2560/2561 
(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
 

พฤษภาคม พฤษภาคม เมษายน 
สตอ็คตน้ปี 1,901 1,876 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 8,981 9,252 9,140 8,969 
    จากบ้ีท 5,036 5,221 5,139 5,103 
    จากออ้ย 3,945 4,031 4,001 3,866 
          ฟลอริดา  2,085 1,998 1,973 2,055 
          ฮาวาย 0 0 0 43 
          หลุยส์เซียนา 1,680 1,859 1,859 1,628 
          เทก็ซสั 180 175 170 140 
ปริมาณการน าเขา้ 3,365 3,422 3,472 3,244 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,355 1,788 1,788 1,611 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 400 419 
     อ่ืน ๆ 1,660 1,284 1,284 1,213 
     เมก็ซิโก 1,645 1,269 1,269 1,201 
อุปทานรวม 14,247 14,551 14,489 14,267 
     การส่งออก 50 170 150 95 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,655 12,480 12,480 12,258 
        -อาหาร 12,500 12,325 12,325 12,102 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 156 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 38 
อุปสงคร์วม 12,705 12,650 12,630 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,542 1,901 1,859 1,876 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

12.1 15.0 

 

 

14.7 

 

 

15.1 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

 

 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 699,921 712,287 -1.74 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 49,286,992 50,029,292 -1.48 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,570,888 5,603,799 -0.59 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.30 11.20 +0.91 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.96 7.87 +1.17 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.42 70.24 +0.26 

 

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 มีรายงานวา่กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2561 ไดจ้  านวน 27,151 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 63,207 ตนั 

ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 30,062 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ี มีจ านวน 

2,745,074 ตนั เพิ่มข้ึน 1.51% จาก 2,704,234 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 108.75 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.37% จาก 110.25 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.43 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.62% 

จาก 11.51 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัท่ีปรึกษา  Archer  ของบราซิลรายงานวา่ ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2561 อาจจะลดลงเหลือ 563 ลา้นตนั จาก 580 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์คร้ังก่อน   เน่ืองจาก

ความแหง้แลง้ท่ียาวนาน  และจะผลิตน ้าตาลได ้28.5 ลา้นตนั ลดลงจาก 30.5 ลา้นตนั ส่วนผลผลิต     เอทานอล

จะมีจ านวน 26.39 พนัลา้นลิตร  เทียบกบั 26.5 พนัลา้นลิตร โดยแนวโนม้วา่จะจดัสรรออ้ยไปผลิตเป็นน ้าตาล 

39.9 % ลดลงจาก 41.4 % 

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  Datagro  คาดวา่ในปี 2561/2562 ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลจะมีจ านวน 573 ลา้นตนั  ลดลง 3.9%  จาก 596.3 ลา้นตนั ในปี 2560/2561   เน่ืองจากผลิต 
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ภาพต ่าตามอายอุอ้ยและสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  และคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 30.8 ลา้นตนั  ลดลง 14.6%  

จาก 36.06 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 26.9 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 3% จาก 26.09 

พนัลา้นลิตร จากปีก่อน สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 42.1% ลดลงจาก  46.5% ในปีก่อน  และนาย Plínio 

Nastari ประธาน Datagro รายงานวา่ ปริมาณน ้าฝนในทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย    ในปีน้ี 

ในทางกลบักนัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปริมาณน ้าฝนสูงกวา่ค่าเฉล่ียท าใหเ้อ้ืออ านวยต่อการปลูกออ้ย  และ

คาดวา่บราซิลทั้งประเทศจะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบประมาณ 619 ลา้นตนั  โดยคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้33.26 ลา้น

ตนั  ลดลง 14% จากปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 29 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,431,342 23,078,574 -7.14 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,873,985 2,084,932 -10.12 
โมลาส (ตนั) 944,467 972,998 -2.93 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.74 9.03 -3.21 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.41 4.22 +4.53 

  
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 

(ตุลาคม-กนัยายน) ถึงส้ินเดือนเมษายน 2561 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 9,061.7 8,104.7 3,922.9 3,952.4 
น ้าตาลจากบ้ีท 1,149.7 1,047.1 812.9 587.1 
         รวม 10,211.4 9,151.8 4,735.8 4,539.5 
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ขณะเดียวกนัคณะกรรมการดา้นการเกษตร กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนคาดวา่การบริโภคน ้าตาล

ของจีนในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จะเพิ่มข้ึน  1.3% เป็น 15.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จาก 

15.0 ลา้นตนัในปีน้ี  การบริโภคจะเพิ่มข้ึนตามการลดลงของราคาน ้าตาลเน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนทัว่

โลกส่งผลใหเ้กิดผลผลิตส่วนเกิน และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของจีนจะเพิ่มข้ึน 4.2%  เป็น 10.68 ลา้นตนั และมี

การคาดการณ์วา่จีนจะน าเขา้น ้าตาลจ านวน 3.2 ลา้นตนั เช่นเดียวกบัปีก่อน และการส่งออกจะเพิ่มข้ึน 30,000 ตนั 

เป็น 150,000 ตนั 

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศแหง้แลง้ในบราซิล
ผูผ้ลิตน ้าตาลชั้นน าเป็นอีกปัจจยัท่ีสนบัสนุนราคา และประเทศไทยจดัสรรน ้าตาลดิบเพิ่มอีก 300,000 ตนั รวม
เป็น 500,000 ตนั  ส าหรับการผลิตเอทานอลในปีน้ี ในขณะท่ีตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากปริมาณน ้าตาลโลก
ส่วนเกินจากผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศไทยและอินเดีย และค่าเงินเรียลของบราซิลซ่ึงร่วงสู่ระดบั
อ่อนแอท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ของสหรัฐฯ นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและ
นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 
144,055 ล็อต  หรือประมาณ 7.318 ลา้นตนั ลดลงจาก 150,420 ล็อต  หรือประมาณ 7.641 ลา้นตนั ในสัปดาห์
ก่อนหนา้นั้น (8 พฤษภาคม 2561)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง 
ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
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