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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25  พฤษภาคม 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (21 - 25 พฤษภาคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 21 ของ

ปี 2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ซ่ึงเป็นปรับตวัข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดใน

ปี 2561 สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2561  ตามการซ้ือเก็งก าไร หนุนราคาใหป้รับ

ข้ึนและเกิดจากแรงกระตุน้ของการปิดตลาดเพิ่มข้ึนของรอบการซ้ือขายก่อนหนา้ ประกอบกบัมีรายงานวา่อินเดีย

จะก าหนดราคาขายขั้นต ่าส าหรับน ้าตาลท่ีขายภายในประเทศ  และก าหนดใหโ้รงงานน ้าตาลเก็บน ้าตาล (Buffer 

Stock)  เป็นจ านวน 3 ลา้นตนั โดยรัฐบาลจะใหค้วามช่วยเหลือภาระดอกเบ้ียแก่โรงงาน  อีกปัจจยัท่ีหนุนราคาคือ

สกุลเงินเรียลของบราซิล ซ่ึงแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ช่วยลดความสนใจท่ีจะขายของผูผ้ลิต 

แมว้า่สกุลเงินดงักล่าวจะยงัอยูใ่กลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปี ในรอบการซ้ือขายก่อนหนา้  นายบรูโน ลิม่า ประธาน

บริษทั INTL FC Stone's Sugar & Ethanol Group ของบราซิล ระบุวา่ “ผูข้ายออกจากตลาด โดยเฉพาะในภาค

กลาง-ใต ้ โรงงานต่างๆยงัไม่เตม็ใจจะขาย” เขาแสดงความคาดหวงัวา่ผูข้ายจะกลบัเขา้สู่ตลาด หากราคาฝ่าระดบั 

12.20-12.30 เซนต ์ ตลาดยงัคงจบัตามองสภาพอากาศในบราซิล ซ่ึงภาวะแลง้ในช่วงท่ีผา่นมาไดก้ระตุน้ใหเ้กิด

ความคาดหมายถึงการผลิตท่ีลดลงในประเทศผูผ้ลิตชั้นน าแห่งน้ี ขณะท่ีกลุ่มคนขบัรถบรรทุกบราซิลท่ีก่อเหตุ

ประทว้งราคาน ้ามนัดีเซลแพง โดยพวกเขาระบุวา่จะเดินหนา้ปิดกั้นถนนต่อไปจนกวา่มาตรการลดภาษีเช้ือเพลิง

จะไดรั้บอนุมติัอยา่งเป็นทางการ และรัฐบาลบราซิลไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบัสมาคมต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแทนคนขบั

รถบรรทุกในการผลกัดนัใหยุ้ติการประทว้ง แต่กลุ่มส าคญัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการท าขอ้ตกลงดงักล่าว โดยรัฐมนตรีคลงั

บราซิลระบุวา่ รัฐบาลตอ้งหา “วธีิแกปั้ญหาเชิงโครงสร้าง” เก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัดีเซล และท่ีปรึกษา

ของบริษทั Agrilion ระบุวา่ “ความสนใจส าคญัยงัเป็นประเด็นบราซิล”และข่าวเร่ืองอินเดียจะเก็บน ้าตาลเป็นอีก

ปัจจยัท่ีหนุนราคาในสัปดาห์ท่ีผา่นมา  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.67-12.62 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.46 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.80 

เซนต ์หรือ 6.86% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.99-12.91 เซนต ์และ

ปิดตลาดท่ี  12.76  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.79 เซนต ์หริอ 6.60% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

25 พฤษภาคม 2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

กรกฎาคม 2561 12.62 11.67 12.46 11.66 +0.80 
ตุลาคม 2561 12.91 11.99 12.76 11.97 +0.79 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

มีนาคม 2562 13.71 12.85 13.60 12.85 +0.75 
พฤษภาคม 2562 13.75 12.94 13.67 12.97 +0.70 
กรกฎาคม 2562 13.77 12.98 13.70 13.03 +0.67 
ตุลาคม 2562 13.90 13.13 13.83 13.19 +0.64 
มีนาคม 2563 14.40 13.70 14.30 13.76 +0.54 
พฤษภาคม  2563 14.30 13.71 14.24 13.77 +0.47 
กรกฎาคม 2563 14.31 13.78 14.25 13.80 +0.45 
ตุลาคม 2563 14.42 13.95 14.42 13.99 +0.43 
มีนาคม 2564 14.71 14.32 14.75 14.39 +0.36 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,102,700 แฮคแต ลดลงจาก 1.2 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 100.7%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี  ในขณะท่ี Soyuzrossakhar คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทจะลดลงเพียง 4.3% เหลือ 1.150 ลา้นแฮคแต รัสเซียจะส้ินสุดฤดูการเพาะปลูกประมาณกลางเดือน

มิถุนายนน้ี 

ยโุรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561  มีรายงงานวา่สหภาพยโุรปไดอ้นุญาตน าเขา้น ้าตาลใหก้บัประเทศต่าง ๆ 

ตามขอ้ตกลง EPA / EBA  ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2561จ านวน 329 ตนั (tel quel) ลดลงจาก  

12,763 ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมปริมาณน ้าตาลท่ีอนุญาตใหน้ าเขา้ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 

330,038 ตนั  ลดลงจาก 841,850 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้มาสุดจาก มอริเชียส (94,805 ตนั) 

เบลีซ (80,617 ตนั) และฟิจิ (68,510 ตนั)   

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 723,328 733,252 -1.35 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 50,602,338 51,065,902 -0.91 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,711,991 5,718,850 -0.12 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.20 +0.80 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.90 7.80 +1.25 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.96 69.64 +0.45 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 42.644 38.573 +10.55 102.521 80.518 +27.33 
ผลผลิตน ้าตาล  (ลา้นตนั) 1.907 2.116 -9.88 4.148 3.955 +4.87 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.072 1.487 +39.34 4.813 3.110 +54.73 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 128.26 122.98 +4.30 120.54 116.61 +3.37 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 36.58 46.81 -21.85 35.23 44.21 -20.31 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

63.42 53.19 +19.23 64.77 55.79 +16.10 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561  กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนเมษายน  2561 

มีจ านวน 470,000 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 193,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มข้ึน 23% จาก 

381,100 ตนั ในเดือนมีนาคม  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) จีน 
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น าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.364 ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.544 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  การน าเขา้ดงักล่าว

เป็นการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ  โดยไม่รวมกบัน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้จากชายแดนทางตอนใต ้ การน าเขา้ในฤดู

การผลิตน้ีล่าชา้ โดยในเดือนมีนาคมและเมษายนมีการน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 850,000 ตนั  

 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,017,992 23,903,532 -7.89 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,925,821 2,157,875 -10.75 
โมลาส (ตนั) 981,073 1,014,180 -3.26 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.75 9.03 -3.11 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.46 4.24 +5.02 

 

วจิารณ์และความเห็น 

               ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในปี 2561 สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 
ตามการซ้ือเก็งก าไรหนุนราคาใหป้รับข้ึนและเกิดจากแรงกระตุน้ของการปิดตลาดเพิ่มข้ึนของรอบการซ้ือขาย
ก่อนหนา้ ประกอบกบัมีรายงานวา่อินเดียจะก าหนดราคาขายขั้นต ่าส าหรับน ้าตาลท่ีขายภายในประเทศ  และ
ก าหนดใหโ้รงงานน ้าตาลเก็บน ้าตาล (Buffer Stock)  เป็นจ านวน 3 ลา้นตนั โดยรัฐบาลจะใหค้วามช่วยเหลือ
ภาระดอกเบ้ียแก่โรงงาน อีกปัจจยัท่ีหนุนราคาคือสกุลเงินเรียลของบราซิล ซ่ึงแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์
ของสหรัฐฯ ช่วยลดความสนใจท่ีจะขายของผูผ้ลิต  และตลาดยงัคงจบัตามองสภาพอากาศในบราซิล ซ่ึงภาวะ
แลง้ในช่วงท่ีผา่นมาไดก้ระตุน้ใหเ้กิดความคาดหมายถึงการผลิตท่ีลดลงในประเทศผูผ้ลิตชั้นน าแห่งน้ี ส่วน
สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 
(Net Short) เป็นจ านวน 98,896 ล็อต  หรือประมาณ 5.024 ลา้นตนั ลดลงจาก 144,055 ล็อต  หรือประมาณ 7.318 
ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (15 พฤษภาคม 2561)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของ
ตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุน
และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
                                                                       ------------------------------ 
 ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                                      
28 พฤษภาคม 2561 
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