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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  เมษายน  2561 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (16 - 20 เมษายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 16      ของ

ปี 2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ขณะท่ีดีลเลอร์คาดการณ์เก่ียวกบัฤดูฝนในอินเดียยงัคงอยูเ่หนือค่าคาดการณ์เฉล่ีย

เล็กนอ้ย ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัการผลิตอยูใ่นเกณฑดี์" โดยอินเดียเป็นประเทศผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคระดบัชั้นน าของโลก 

และคาดวผ่ลผลิตของอินเดียจะปรับเพิ่มข้ึนมากกวา่ความคาดหมายก่อนหนา้ท่ี 30 ลา้นตนั ไดก้ดดนัราคาน ้าตาล

อยา่งต่อเน่ือง ความเป็นไปไดข้องผลผลิตน ้าตาลลดลงในบราซิลอาจสนบัสนุนราคาบางส่วน แมว้า่ขอบเขตการ

ฟ้ืนตวัชดัเจนยงัคงไดรั้บการจ ากดัจากการผลิตอยา่งแขง็แกร่งในอินเดียและไทย ราคาน ้าตาลลดลงสู่ระดบัต ่าสุด

นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 ท่ี 11.57 เซนต ์(วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561) และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัข้ึนใน

ขณะท่ีตลาดพยายามปรับฐานหลงัจากท่ีแตะระดบัท่ีมีการเทขายมากเกินไปทางเทคนิค นาย Thomas Kujawa ของ

บริษทั Sucden Financial ระบุวา่ “ภาวะซบเซาของน ้าตาลยงัคงกดดนัราคาเน่ืองจากการผลิตน ้าตาลดีเหนือความ

คาดหมาย” ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.57-

12.26 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.64 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต ์ หรือ 3.64% และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.77-12.42 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  11.87  เซนต ์

ลดลง 0.33 เซนต ์หรือ 2.70% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
20 เมษายน  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13 เมษายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 12.26 11.57 11.64 12.08 -0.44 
กรกฎาคม 2561 12.42 11.77 11.87 12.20 -0.33 
ตุลาคม 2561 12.64 12.03 12.13 12.44 -0.31 
มีนาคม 2562 13.78 13.24 13.29 13.62 -0.33 
พฤษภาคม 2562 13.94 13.40 13.43 13.77 -0.34 
กรกฎาคม 2562 14.04 13.50 13.51 13.87 -0.36 
ตุลาคม 2562 14.25 13.67 13.69 14.08 -0.39 
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มีนาคม 2563 14.80 14.27 14.33 14.67 -0.34 
พฤษภาคม  2563 14.66 14.36 14.38 14.70 -0.32 
กรกฎาคม 2563 14.74 14.45 14.44 14.77 -0.33 
ตุลาคม 2563 14.94 14.65 14.63 14.97 -0.34 
มีนาคม 2564 15.27 14.98 14.98 15.30 -0.32 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 16 เมษายน 2561  น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 

ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 2,815 ล็อต หรือประมาณ 

140,750 เมตริกตนั โดยบริษทั E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด  ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั COFCO  

จ านวน 69,550 เมตริกตนั , บริษทั Bunge จ านวน 46,600 เมตริกตนั , บริษทั Tereos จ านวน   14,000 เมตริกตนั  

, บริษทั Sucden  จ านวน 6,300 เมตริกตนั และบริษทั  Alvean  จ านวน 4,300 เมตริกตนั โดยเป็นน ้าตาลจาก ไทย 

บราซิล  สหภาพยโุรป และกวัเตมาลา 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 16 เมษายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 13 เมษายน 2561 เกษตรกรได้

ปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 231,400 แฮคแต ลดลงจาก 407,900 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  หรือ 21.1%  

ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี  1.097 ลา้นแฮคแต (1.199 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน) การ

เพาะปลูกในปีน้ีล่าชา้เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเยน็ 

 วนัท่ี 16 เมษายน 2561  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 13 เมษายน 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 39,000 แฮคแต หรือ 13% ของพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี 302,000 แฮคแต    

(318,000 แฮคแต ในปีก่อน)  

 วนัท่ี 16 เมษายน 2561  มีรายงานวา่  อาเซอร์ไบจานน าเขา้น ้าตาลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 

จ านวน 17,448.51 ตนั คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 7,885,610 เหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 64,180.07 ตนั คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 

29,694,380 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ยุโปตะวนัตก 

 วนัท่ี 20 เมษายน  2561  มีรายงานวา่  สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 

262,000 ตนั  ลดลงจาก 268,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์  แต่เพิ่มข้ึนจาก 84,300 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ านวน 1.820 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 506,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์13%  ศรีลงักา 9%  อิสราเอล 8%  ซีเรีย 

7%  มอริเตเนีย 6% ตุรกี 5%  และเลบานอน 5%  ขณะท่ีในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) สหภาพยโุรป

ส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 1.328 ลา้นตนั และในปีน้ีคณะกรรมาธิการร่วมยุโรปคาดวา่จะส่งออกเพิ่มข้ึน

เป็นจ านวน 2.8 ลา้นตนั  และในเดือนมีนาคมสหภาพยโุรปน าเขา้น ้าตาลจ านวน 104,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

75,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ และเทียบกบั 253,500 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้จ านวน 662,000 ตนั  ลดลงจาก 1.140 ลา้นตนั ในปีก่อน   โดยน าเขา้

จากกลุ่ม EPA/EBA 44%  อฟัริกาใต ้29% และสมาชิกของขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกากลางโคลมัเบียและเปรู 

11% และบราซิล 4%   

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 สภาน ้าตาลแห่งชาติ (CONADESUCA) ของเมก็ซิโกไดป้รับลดประมาณการ

ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 เป็นคร้ังท่ี 3 จากท่ีไดป้ระมาณการคร้ังท่ี 2 เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์รายละเอียด    เป็น

ดงัน้ี 

 

รายการ 
ประมาณการปี 2560/2561 

ปี 2559/2560 
คร้ังที 3 คร้ังที 2 คร้ังที 1 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 773,416 778,223 801,907 777,078 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,267,077 53,759,669 55,632,820 53,308,643 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,981,309 6,054,787 6,182,273 5,957,170 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.23 11.26 11.11 11.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.73 7.78 7.71 7.67 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.87 69.08 69.38 68.60 
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 วนัท่ี 19 เมษายน 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 14 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 586,114 593,197 -1.19 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 42,443,768 42,964,630 -1.21 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,778,049 4,769,767 +0.17 
อตัราการหีบสกดั (%)  11.26 11.10 +1.40 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.15 8.04 +1.38 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.42 72.43 -0.02 

 

 วนัท่ี 17 เมษายน 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2561 ได ้101,673 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 109,600 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 106,648 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ี มีจ านวน 

2,470,729 ตนั เพิ่มข้ึน 1.54% จาก 2,433,181 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 109.54 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.40% จาก 111.09 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.50 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.69% 

จาก 11.58 ตนั/แฮคแต ในปีก่อนฃ 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 20 เมษายน 2561  JOB Economia รายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในปี 2561/2562 

(เมษายน-พฤษภาคม) จะมีจ านวน 21.3 ลา้นตนั  ลดลง 6.5 ลา้นตนั จาก 27.8 ลา้นตนั ในปีก่อน  เน่ืองจากผลผลิต

ออ้ยลดลงเล็กนอ้ยและผลผลิตน ้าตาลลดลงทั้งในภาคกลาง-ใต ้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การส่งออกน ้าตาล

ทางภาคกลาง-ใตจ้ะลดลงเหลือ 20.1 ลา้นตนั จาก 26.3 ลา้นตนั ขณะท่ีทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะส่งออก

เพียง 1.2 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.5 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 และผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดของบราซิลในปี 2561/2562 

จะมีจ านวน 32.8 ลา้นตนั  ลดลงจาก 39.1 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตน้ี  ผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 29.87 

พนัลา้นลิตร จาก 27.89 พนัลา้นลิตร  และคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทางภาคกลาง-ใตจ้ะลดลง 3.5%  ซ่ึงเป็นการ

ลดลงคร้ังแรกในรอบ 9 ปี เพราะตน้ทุนในการตดัออ้ยเพิ่มมากข้ึนและปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลง 
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เอเชีย 

 

 วนัท่ี 18 เมษายน 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่  ในช่วงคร่ึงแรกของ

เดือนเมษายน อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 1.798 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.376 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคม 

แต่สูงกวา่การผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในเดือนเมษายนของปีก่อน อินเดียผลิตน ้าตาลได ้618,000 

ตนั มีโรงงาน 227 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต ลดลงจาก 331 โรงงาน เม่ือส้ินเดือนมีนาคม ขณะท่ีโรงงานใน

รัฐ  Maharashtra หยดุท าการผลิตอยา่งรวดเร็ว มีเพียง 50 โรงงานน ้าตาลท่ียงัคงด าเนินการอยู ่ ลดลงจาก 106 

โรงงานเม่ือส้ินเดือนมีนาคม และเทียบกบัท่ีเปิดทั้งหมด 187 โรงงาน  ซ่ึงในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนเมษายน

ผลิตน ้าตาลได ้ 371,000 ตนั ท าใหใ้นฤดูการผลิตน้ีรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้ 10.498 ลา้นตนั  รัฐ 

Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้  3.63 ลา้นตนั   รัฐ Uttar Pradesh มีโรงงาน 105 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต จาก 

119 โรงงานท่ีท าการผลิตในปีน้ี    โดยคร่ึงแรกของเดือนเมษายนผลิตน ้าตาลได ้940,000 ตนั  รวมในฤดูการผลิต

น้ีรัฐ  Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้10.48 ลา้นตนั   และโรงงานน ้าตาลยงัคงด าเนินการผลิตอยู ่คาดวา่ผลผลิตจะ

เพิ่มข้ึนอีก 1-2 ลา้นตนั อน่ึงในช่วงกลางเดือนเมษายน ISMA คาดวา่ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลผลิต

น ้าตาลจะมีมากกวา่การบริโภค 5.0 ลา้นตนั   และเน่ืองจากราคาน ้าตาลภายในประเทศลดลงอยา่งต่อเน่ืองท าให้

โรงงานน ้าตาลมีปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าออ้ยใหก้บัชาวไร่ออ้ย  ซ่ึงมีรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 2 แสนลา้นรูปี (1 

ดอลลาร์สหรัฐฯ  เท่ากบั 65.52 รูปี) 

 วนัท่ี 18 เมษายน 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 2 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,274,589 19,838,806 -7.88 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,584,478 1,786,032 -11.29 
โมลาส (ตนั) 777,868 815,670 -4.63 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.67 9.00 -3.69 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.26 4.11 +3.53 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 
ท่ี 11.57 เซนต ์(วนัท่ี 20 เมษายน 2561) การคาดการาณ์ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะปรับเพิ่มข้ึนมากกวา่ความ
คาดหมายก่อนหนา้ท่ี 30 ลา้นตนั ไดก้ดดนัราคาน ้าตาลต่อเน่ือง ความเป็นไปไดข้องผลผลิตน ้าตาลลดลงใน
บราซิลอาจสนบัสนุนราคาบางส่วน แมว้า่ขอบเขตการฟ้ืนตวัชดัเจนยงัคงไดรั้บการจ ากดัจากการผลิตอยา่ง
แขง็แกร่งในอินเดียและไทย  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2561 
ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 165,161 ล็อต  หรือประมาณ 8.390 ลา้นตนั ลดลง
จาก 174,751 ล็อต  หรือประมาณ 8.877 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (10 เมษายน 2561)   ส าหรับในระยะ
สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และหากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง 
ๆ เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short covering)  ราคาน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึน ไดบ้า้ง 
 
                                                                           ------------------------------     
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

23  เมษายน  2561 

  

 


