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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  กุมภาพนัธ์  2561 
                        

     ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (19 – 23  กุมภาพนัธ์  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ ท่ี 8 
ของปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือคืน (Short-
covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ก่อนสัญญาเดือนมีนาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขาย
ในช่วงส้ินเดือนน้ี แมว้า่ในบางช่วงราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง โดยตลาดพุง่ความสนใจไปท่ีความคาดหมาย
เก่ียวกบัภาวะน ้าตาลลน้ตลาดโลก แต่จะยงัมีการซ้ือคืนเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาน ้าตาลทรายดิบตาม
สัญญาเดือนมีนาคมมีส่วนต่างเหนือเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 0.22 เซนต ์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 11 
เดือน โดยยงัเหลือเวลาการซ้ือขายอีก 3 วนั ก่อนท่ีราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคมจะส้ินสุด
ระยะเวลาในการซ้ือขายลง ส่วนต่างสูงกวา่ดงักล่าวจึงบ่งช้ีถึงอุปทานระยะใกลส้ าหรับสัญญาเดือนมีนาคม ราคา
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.30-13.77 เซนต ์ และปิด
ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.68 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต ์ หรือ 2.24% และราคาน ้าตาลตามสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.21-13.63 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  13.46 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.18 
เซนต ์ หรือ 1.36% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 กุมภาพนัธ์   2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

16 กุมภาพนัธ์   2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 13.77 13.30 13.68 13.38 +0.30 
พฤษภาคม 2561 13.63 13.21 13.46 13.28 +0.18 
กรกฎาคม 2561 13.71 13.34 13.57 13.38 +0.19 
ตุลาคม 2561 14.04 13.73 13.90 13.75 +0.15 
มีนาคม 2562 14.81 14.50 14.67 14.52 +0.15 
พฤษภาคม 2562 14.82 14.54 14.68 14.54 +0.14 
กรกฎาคม 2562 14.81 14.57 14.70 14.57 +0.13 
ตุลาคม 2562 15.01 14.78 14.91 14.78 +0.13 
มีนาคม 2563 15.44 15.41 15.32 15.21 +0.11 
พฤษภาคม  2563 15.37 15.35 15.26 15.16 +0.10 
กรกฎาคม 2563 15.34 15.32 15.23 15.13 +0.10 
ตุลาคม 2563 15.49 15.46 15.36 15.26 +0.10 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561  มีรายงานวา่ ในปี 2560  ฮงัการีเก็บเก่ียวบ้ีทได ้1.143 ลา้นตนั   เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจาก 1.121 ลา้นตนั ในปีก่อน  พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนเป็น 19,000 แฮคแต จาก 16,000 แฮคแต ปริมาณ

บ้ีทเฉล่ีย 61.42 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก  70.09 ตนั/แฮคแต  ในปี 2559 แมว้า่ปริมาณบ้ีทเฉล่ียจะลดลงเป็นอยา่ง

มาก แต่ยงัคงสูงสุดเป็นอนัดบั 3 และมากกวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปีท่ี 59.55 ตนั/แฮคแต ส าหรับผลผลิตน ้าตาลคาดวาจะ

เพิ่มข้ึน 8%  เป็น 143,000 ตนั 

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ยเูครนได้

ส้ินสุดฤดูการผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 โดยผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้2.14 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 6.5% จาก 2.01 

ลา้นตนั ในปี 2559/2560 นบัวา่สูงสุดในรอบ 5 ปี  โดยมีโรงงาน 46 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีก่อน 4 

โรงงาน   โดยเป็นน ้าตาลทรายขาวคุณภาพสูงถึง 50%  จาก 30% ในปีก่อน  ส าหรับปริมาณการบริโภค

ภายในประเทศมีจ านวน 1.5 ลา้นตนั /ปี  และผลผลิตน ้าตาลส่วนเกินจะท าการส่งออก  

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 323,591 332,501 -2.68 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 24,788,157 25,268,233 -1.90 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,668,793 2,659,953 +0.33 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.77 10.53 +2.28 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.25 8.00 +3.13 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.60 75.99 +0.80 

 

 วนัท่ี  19 กุมภาพนัธ์  2561  รายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ผลผลิตน ้าตาลของ

เอลซลัวาดอร์ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2561 มีจ านวน 37,565 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 39,173 

ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 37,335 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

468,159 ตนั เพิ่มข้ึน 3.91% จาก 450,550 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.33% 

เพิ่มข้ึนจาก 11.32% ในปีก่อน 
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 อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพียง  

ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 โรงงานน ้าตาลในทางภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล ผลิตน ้าตาลได ้

2,252,883 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 2,857,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี โรงงานทางภาคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการหีบออ้ยประมาณ  10% ของประเทศ โดยถึงขณะน้ีปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน  

39.725 ลา้นตนั  ลดลงจาก 41.875 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.581 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจาก 1.501 พนัลา้นลิตรในปีก่อน  และในปีน้ีคาดวา่จะมีผลผลิตออ้ยจ านวน 43 ลา้นตนั ลดลงจาก 44.704 

ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน  3.107 ลา้นตนั  และผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 1.603 พนัลา้น

ลิตร 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนมกราคม 2561 

มีจ านวน 30,000 ตนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีต ่าท่ีสุดนบัจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  โดยลดลงจาก 132,774 ตนั ในเดือน

ธนัวาคม  และ 409,739 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-

กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวยน 489,100 ตนั ลดลง 38.8% จาก 866,400 ตนั ในปีก่อน  ทั้งน้ีตวัเลขการน าเขา้

ดงักล่าวเป็นการน าเขา้อยา่งเป็นทางการเท่านั้น  โดยไม่รวมกบัน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้จากชายแดนทางตอนใต ้

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดีย ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ มีจ านวน 3.247 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 3.530 

ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมกราคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 1.817 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวม

ตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้าตาลได ้20.314 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 5.642 ลา้น

ตนั จาก 14.672 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงาน 500 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ลดลงจากสอง

สัปดาห์ก่อน 3 โรงงาน แต่มากกวา่ในช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 208 โรงงาน  ส าหรับในรัฐ Maharashtra ผลิต

น ้าตาลได ้ 7.475 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.973 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  

185 โรงงาน เพิ่มข้ึนจาก 31 โรงงานในปีก่อน ในขณะท่ีปัญหาความแหง้แลง้มีผลกระทบต่อผลผลิตออ้ย ส่วนรัฐ 

Uttar Pradesh เพียง ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์2561 มีโรงงาน 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้

6.454 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.400 ลา้นตนั และรัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาล 
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ได ้ 3..073 ลา้นตนั ซ่ึงมากกวา่ในปีก่อน 1.048 ลา้นตนั มีโรงงาน 52 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ลดลงจากสอง

สัปดาห์ก่อน 7 โรงงาน แต่เทียบกบัเพียง 3 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่วนรัฐ Gujarat มีโรงงาน 17 

โรงงาน และผลิตน ้าตาลได ้ 710,000 ตนั เทียบกบัปีก่อนท่ีมี  19 โรงงาน และผลิตน ้าตาลได ้ 700,000 ตนั    

ส าหรับรัฐ Tamil Nadu มี 29 โรงงาน และผลิตน ้าตาลได ้260,000 ตนั  ลดลงจาก 510,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงาน 

37 โรงงาน ในปี 2559 ในขณะท่ี ISMA ยงัคงคาดวา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้ 26.1 ลา้นตนั แต่อาจจะเพิ่มไดถึ้ง 

27.5 ลา้นตนั   

 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561  มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ปากีสถานจะส่งออก

น ้าตาลมากสุดเป็นประวติัการณ์ โดยในเดือนมกราคมไดส่้งออกแลว้ 134,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากท่ีไม่ไดส่้งออกใน

เดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี ส่งออกจ านวน 477,000 ตนั เทียบกบัท่ีไม่ไดส่้งออกใน

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559/2560  โดยในปี 2559/2560 ส่งออกทั้งส้ิน 449,000 ตนั เทียบกบั 274,000 ตนั ในปี 

2558/2559 และในเดือนกนัยายน 2560 รัฐบาลไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนส าหรับการส่งออกน ้าตาลเป็นจ านวน 

500,000 ตนั และในช่วงส้ินเดือนพฤศจิกายนเพิ่มข้ึนอีก 1.5 ลา้นตนั และถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์โรงงานไดข้อ

อนุญาตการส่งออกจ านวน 1,108,900 ตนั  แต่ธนาคารของรัฐบาลอนุมติัใหเ้พียง 1,105,475 ตนั 

 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีรายงานวา่ ในเดือนธนัวาคม 2560  ปากีสถานผลิตน ้าตาลจากออ้ยได ้

843,165 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 30% จาก 1,199,279 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในช่วง 

2 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม)  ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานมีจ านวน 1.239 

ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.409 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ีในปี 2559/2560 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได้

สูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 7.080 ลา้นตนั  

 วนัท่ี  19 กุมภาพนัธ์  2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 11,185,728 11,367,768 -1.60 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 954,181 994,437 -4.05 
โมลาส (ตนั) 441,893 431,913 +2.31 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.53 8.75 -2.49 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.95 3.80 +3.98 
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วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งจะผนัผวนและปรับตวั
สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ โดยราคาปรับตวัลดลงเป็นบางช่วง ตลาดพุง่ความสนใจไปท่ีความคาดหมายเก่ียวกบัภาวะน ้าตาลลน้
ตลาดโลก แต่จะยงัมีการซ้ือคืนเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคมมี
ส่วนต่างเหนือเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 0.22 เซนต ์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 11 เดือน โดยยงัเหลือเวลา
การซ้ือขายอีก 3 วนั ก่อนสัญญาเดือนมีนาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในช่วงส้ินเดือนน้ี  ส่วนสถานะ
ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 
Short) เป็นจ านวน 144,595 ล็อต  หรือประมาณ 7.345 ลา้นตนั ลดลงจาก 145,973 ล็อต  หรือประมาณ 7.415 
ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (13 กุมภาพนัธ์ 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของ
ตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตัว๋ขาย (Net Short) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ยงัคงมีเป็น
จ านวนมาก คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 
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ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

26  กุมภาพนัธ์  2561 

   

  
 

 


