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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  มีนาคม  2561 
                        

   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (19 - 23  มีนาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 12  ของ
ปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคา
ไดเ้คล่ือนไหวเพิ่มสูงข้ึนเหนือระดบัต ่าท่ีสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ท่ีระดบั 12.30 เซนต ์(19 มีนาคม 2561)  จากแรงซ้ือ
คืนจากตลาด (Short-covering) ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง  หลงัจากสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย 
(ISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561  จะมีจ านวน 29.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 13% จาก 26.1 ลา้น
ตนั  ในประมาณการคราวก่อน  และเทียบกบั 20.3 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560  ต่อมาราคาน ้าตาลยงัคง
ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  หลงัจากราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวต ่ากวา่แนวรับท่ีส าคญั 13.50 เซนต ์  ก่อนท่ีจะ
กระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน จากการท่ีดอลลาร์อ่อนค่าลง และมีสัญญาณวา่การส่งออก าน ้าตาลของ
อินเดียจะเผชิญความยากล าบาก  เน่ืองราคาน ้าตาลภายในประเทศท่ีสูง  แมว้า่อินเดียไดต้ดัสินใจยกเลิกอตัราภาษี
ส่งออกน ้าตาล จาก 20% เหลือ 0% (20 มีนาคม 2561)  ก็ตาม และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง  ซ่ึง
ปรับตวัลดลงติดต่อกนัเป็นสัปดาห์ท่ี 4   อนัเป็นผลมาจากท่ีมีขอ้มูลเผยวา่การผลิตทะยานสูงข้ึนในเขตภาคกลาง-
ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคมเม่ือเทียบกบัช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหนา้ ขณะท่ีดีลเลอร์ระบุวา่ 
ผูผ้ลิตบราซิลและไทยยงัตอ้งจ าหน่ายน ้าตาลจ านวนมาก แต่ดูเหมือนวา่พวกเขาก าลงัรอใหร้าคาทะยานเหนือ 13 
เซนต ์  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.30-12.91 
เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.57 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.08 เซนต ์หรือ 0.63% และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.52-13.08 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  12.76 เซนต ์ลดลง 
0.09 เซนต ์หรือ 0.70% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
23 มีนาคม 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
16 มีนาคม 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 12.91 12.30 12.57 12.65 -0.08 
กรกฎาคม 2561 13.08 12.52 12.76 12.85 -0.09 
ตุลาคม 2561 13.43 12.93 13.14 13.23 -0.09 
มีนาคม 2562 14.40 13.97 14.13 14.17 -0.04 
พฤษภาคม 2562 14.51 14.14 14.29 14.31 -0.02 
กรกฎาคม 2562 14.59 14.26 14.39 14.42 -0.03 
ตุลาคม 2562 14.82 14.51 14.63 14.68 -0.05 
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มีนาคม 2563 15.31 15.08 15.17 15.16 +0.01 
พฤษภาคม  2563 15.27 15.11 15.15 15.18 -0.03 
กรกฎาคม 2563 15.31 15.15 15.17 15.27 -0.10 
ตุลาคม 2563 15.45 15.36 15.40 15.52 -0.12 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 20 มีนาคม  2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานการส่งออก
น ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จ านวน 40,900 ตนั  ลดลงจาก 76,400 ตนั ในเดือนก่อน  และ 113,200 ตนั  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยในช่วง 6 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) ส่งออก
จ านวน 290,900 ตนั  ลดลง 44% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีสมาคมรายงานวา่ ในปี 
2560/2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้2.14 ลา้นตนั   และเป้าหมายการส่งออกอยูท่ี่ 460,000 ตนั 
 
ยโุรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 21 มีนาคม  2561  กระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐเช็กรายงานเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม วา่ในปี 

2560/2561 สาธารณรัฐเช็กผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทไดจ้  านวน 636,002 ตนั  สูงกวา่ 620,000 ตนั        ท่ี

คาดการณ์ไวเ้ม่ือกลางเดือนธนัวาคม และเพิ่มข้ึน 7.3% จาก 592,656 ตนั ในปีก่อน ปริมาณบ้ีทมีจ านวน 4,292,647 

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3,728,000 ตนั ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.5%  ลดลงจาก 18.2%    ในปีก่อน สาธารณรัฐ

เช็กเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน (เร็วกวา่ปีก่อน 2 วนั)  และส้ินสุดฤดูการผลิตเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม (เร็ก

วา่ปีก่อน 4 วนั) ระยะเวลาเฉล่ีย 122 วนั  เพิ่มข้ึนจาก 116.7 วนั ในปีก่อน อน่ึงการใชบ้ี้ทเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งอ่ืน

นอกเหนือจากน ้าตาล (ผลิตเอทานอล) จะมีจ านวน 684,040 ตนั  ลดลงจาก 689,000 ตนั ในปีก่อน  พื้นท่ีเพาะปลูก

บ้ีทส าหรับการผลิตน ้าตาลมีจ านวน 58,122 แฮคแต  เพิ่มข้ึน 11.0% จาก 52,340     แฮคแตในปีก่อน ผลผลิตบ้ีท

เฉล่ียอยูท่ี่ 73.85 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 71.23 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  นบัวา่ผลผลิตสูงสุดเป็นล าดบั  แต่ต ่ากวา่

ระดบัท่ีสูงสุด 78.11 ตนั/แฮคแต ในปี 2557/2558  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.98 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 12.96 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน  ผลผลิตน ้ าตาลทรายขาวอยูท่ี่ 10.98 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 11.32 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ส่วน

ปริมาณกากน ้าตาลอยูท่ี่ 115,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 58,000 ตนั ในปีก่อน 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 23  มีนาคม  2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2561 ได ้ 123,394 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 124,156 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 113,895 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

2,136,224 ตนั เพิ่มข้ึน 1.57% จาก 2,103,112 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 110.43 ตนั/แฮค

แต ลดลง 1.48% จาก 112.09 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.58 ตนั/    แฮคแต ลดลง 0.79% 

จาก 11.67 ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 22 มีนาคม  2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   เพียง 

ณ วนัท่ี 17 มีนาคม   2561 ดงัน้ี 

 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 454,206 462,474 -1.79 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 33,853,569 34,287,734 -1.27 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,748,930 3,721,323 +0.74 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.07 10.85 +2.03 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.25 8.05 +2.48 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.53 74.14 +0.53 

 

 วนัท่ี 19 มีนาม  2561  รายงาน ผลผลิตน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์วา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2561 มีจ านวน 36,384 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 37,647 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 37,946 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 619,618 

ตนั เพิ่มข้ึน 2.22% จาก 606,167 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.49% เพิ่มข้ึน 0.35% 

จาก 11.45% ในปีก่อน 

เอเชีย 

วนัท่ี 23 มีนาคม  2561   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 11 มีนาคม  2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 15,915,030 16,795,729 -5.24 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,370,188 1,503,775 -8.88 
โมลาส (ตนั) 660,062 668,156 -1.21 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.61 8.95 -3.84 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.15 3.98 +4.26 

 

 วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนกุมภาพนัธ์  2561 มี

จ านวน 20,000 ตนั (tel quel) ซ่ึงต ่ากวา่เดือนท่ีแลว้ท่ีน าเขา้ 30,857 ตนั  และเทียบกบั 182,534 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน     ซ่ึงเป็นปริมาณต ่าสุดในรอบ 4 ปี นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2554   รวมในช่วง 5 เดือนแรก

ของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 510,000 ตนั ลดลงจาก 1.149 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  การน าเขา้ดงักล่าวเป็นการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ  โดยไม่รวมกบัน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้จาก

ชายแดนทางตอนใต ้เช่น เมียนมาร์ เวยีดนาม และไตห้วนั  

 วนัท่ี 22 มีนาคม  2561  มีรายงานวา่  ปริมาณการส่งออกของปากีสถานในปี 2560/2561 (ตุลาคม-

กนัยายน) ยงัคงมีเป็นจ านวนมาก  โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ส่งออกแลว้ประมาณ 150,484 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 15,908 

ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560/2561 มีจ านวน 667,346 ตนั  เทียบกบั 

15,908 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยในปี 2559/2560 ส่งออกจ านวน 449,000 ตนั  เทียบกบั 274,000 

ตนั ในปี 2558/2559   ส าหรับในเดือนกนัยายน 2560  รัฐบาลไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนส าหรับการส่งออก 500,000 ตนั 

และในช่วงส้ินเดือนพฤศจิกายนเพิ่มข้ึนอีก 1.5 ลา้นตนั  และเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม โรงงานไดข้ออนุญาตส่งออก

จ านวน 1,416,734 ตนั  แต่ธนาคารของรัฐบาลอนุมติัใหเ้พียง 1,413,309 ตนั 

 วนัท่ี 19 มีนาคม  2561  มีรายงานวา่  ในเดือนมกราคม 2561  ปากีสถานผลิตน ้าตาลจากออ้ยได ้

1,745,394  ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน 18% จาก 1,483,452 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้2.647 ลา้นตนั  เทียบกบั 2.912 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อน่ึง  ในปี 2560/2561  ปากีสถานไดเ้ปิดหีบออ้ยล่าชา้ เน่ืองจากมีปัญหา

เก่ียวกบัการก าหนดราคารับซ้ือออ้ย และในปี 2559/2560 ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานมีมากเป็นประวติัการณ์ถึง 

7.080 ลา้นตนั   
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 วนัท่ี 20 มีนาคม  2561  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคมมีจ านวน 2.756 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 2.736 

ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ แต่เพิ่มข้ึนจาก 1.305 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวม

ตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้าตาลได ้25.806 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 8.256 ลา้นตนั 

จาก 17.550 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงาน 417 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต (จาก 523 โรงงานใน

ปีน้ี) ลดลงจากสองสัปดาห์ก่อน 62 โรงงาน มีโรงงาน 106 โรงงานท่ีหยดุด าเนินการผลิต  ท่ีรัฐ Maharashtra  31  

โรงงาน รัฐ Karnataka  48  โรงงาน   รัฐ Uttar Pradesh  5 โรงงาน  รัฐ Tamil Nadu  9 โรงงาน รัฐ Andhra Pradesh 

&amp ; Telangana 7 โรงงาน  และรัฐอ่ืน ๆ อีก 6 โรงงาน  ส าหรับในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้9.383  ลา้น

ตนั  รัฐ Uttar Pradesh  ผลิตน ้าตาลได ้8.439 ลา้นตนั  รัฐ  Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้3.510 ลา้นตนั  และรัฐอ่ืน ๆ 

ผลิตน ้าตาลได ้4.474 ลา้นตนั   โดยรัฐ Gujarat ผลิตน ้าตาลได ้910,000 ตนั   รัฐ A.P &amp; Telangana,  ผลิต

น ้าตาลได ้ 640,000 ตนั   รัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้ 580,000 ตนั   รัฐ  Punjab ผลิตน ้าตาลได ้ 580,000 ตนั  รัฐ 

Haryana ผลิตน ้าตาลได ้525,000 ตนั  รัฐ Madhya Pradesh &amp; Chhattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้ 450,000 ตนั   รัฐ   

Tamil Nadu  ผลิตน ้าตาลได ้420,000 ตนั  และรัฐ Uttarakhand  ผลิตน ้าตาลได ้ 325,000 ตนั  

 วนัท่ี 20 มีนาคม  2561  ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่ รัฐบาลอินเดียไดต้ดัสินใจยกเลิกอตัราภาษีส่งออก

น ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาว 20% 

  
วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดวา่
ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561  จะมีจ านวน 29.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 13% จาก 26.1 ลา้นตนั  ใน
ประมาณการคราวก่อน  และเทียบกบั 20.3 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560  ต่อมาราคาน ้าตาลยงัคงปรับตวั
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง  หลงัจากราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวต ่ากวา่แนวรับท่ีส าคญั 13.50 เซนต ์  และลดลงถึงระดบั
ต ่าสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ท่ีระดบั 12.30 เซนต ์(19 มีนาคม 2561)  ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน
จากตลาด (Short-covering) แต่การเคล่ือนไหวสูงข้ึนอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั  ประกอบกบัมีรายงานวา่รัฐบาล
อินเดียไดต้ดัสินใจยกเลิกอตัราภาษีส่งออกน ้าตาล จาก 20% เหลือ 0% (20 มีนาคม 2561)  และในช่วงสุดทา้ย
ราคาไดป้รับตวัลดลง  ซ่ึงปรับตวัลดลงติดต่อกนัเป็นสัปดาห์ท่ี 4   อนัเป็นผลมาจากท่ีมีขอ้มูลเผยวา่การผลิต
ทะยานสูงข้ึนในเขตภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคมเม่ือเทียบกบัช่วง 2  
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สัปดาห์ก่อนหนา้  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อ
ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 167,487 ล็อต  หรือประมาณ 8.508 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 162,142 
ล็อต  หรือประมาณ 8.237 ลา้นตนั   ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (13 มีนาคม 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก
ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เขา้มาซ้ือ
น ้าตาลคืนจากตลาด (Short covering)  ราคาน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้ง 
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ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

26 มีนาคม  2561 


