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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (29  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 22 ของปี 2561 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2561  ตลาดปิด    ท าการเน่ืองใน

วนั U.S. Memorial Day ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคายงัไดรั้บแรง

หนุนจากการประทว้งต่อตา้นราคาเช้ือเพลิงแพงของกลุ่มแรงงาน ซ่ึงจะกระทบต่อทั้งการเก็บเก่ียวผลผลิตและการ

ส่งออกของบราซิลซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชั้นน า แมว้า่ปริมาณน ้าตาลโลกลน้ตลาด  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง

จากระดบัสูงสุดในรอบหลายเดือนเน่ืองจากเหตุการณ์ความวุน่วายในบราซิลกลบัเขา้สู่ภาวะปกติแบบชา้ ๆ หลงั

เผชิญภาวะชะงกังนัจากการประทว้งทัว่ประเทศของคนขบัรถบรรทุก  และความอ่อนแอของสกุลเงินบราซิลซ่ึง

เป็นอีกปัจจยัท่ีกดดนัใหผู้ผ้ลิตขายมากข้ึน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.24-12.97 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.52 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.06 

เซนต ์หรือ 0.48% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.50-13.181 เซนต ์และ

ปิดตลาดท่ี  12.81  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์หริอ 0.39% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 มิถุนายน 2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 พฤษภาคม 2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2561 12.97 12.24 12.52 12.46 +0.06 
ตุลาคม 2561 13.18 12.50 12.81 12.76 +0.05 
มีนาคม 2562 13.94 13.33 13.59 13.60 -0.01 
พฤษภาคม 2562 13.96 13.39 13.67 13.67 - 
กรกฎาคม 2562 13.98 13.45 13.72 13.70 +0.02 
ตุลาคม 2562 14.07 13.51 13.83 13.83 - 
มีนาคม 2563 14.48 14.08 14.25 14.30 -0.05 
พฤษภาคม  2563 14.37 14.05 14.19 14.24 -0.05 
กรกฎาคม 2563 14.37 14.03 14.16 14.25 -0.09 
ตุลาคม 2563 14.49 14.25 14.30 14.42 -0.12 
มีนาคม 2564 14.75 14.60 14.60 14.75 -0.15 
พฤษภาคม  2564 - - 14.51 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561  องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (International Sugar Organisation : ISO) 

คาดการณ์วา่ ในฤดูการผลิต ปี 2560/2561 ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) จะอยูท่ี่ประมาณ 10.51 ลา้นตนั 

ซ่ึงสูงกวา่การคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ี 5.15 ลา้นตนั  โดยในรายงานประจ าไตรมาส ISO รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาล

ทัว่โลกในปี 2560/2561 (ตุลาคม- กนัยายน) จะอยูท่ี่ 185.21 ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ก่อนหนา้

น้ีท่ี 178.70 ลา้นตนั และเพิ่มข้ึน 10.3 % เม่ือเทียบกบัฤดูกาลก่อนหนา้น้ีท่ี 167.85 ลา้นตนั  ทั้งน้ี ISO กล่าววา่การ

เพิ่มข้ึนอยา่งมากน้ีเป็นผลมาจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากในอินเดีย และไทย  โดยคาดวา่ผลผลิตของอินเดียจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 31.4 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี 26 ลา้นตนั และผลผลิตของไทยจะอยูท่ี่ 14.35 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีท่ี 12 ลา้นตนั ขณะท่ีไดรั้บการชดเชยบางส่วนจากการปรับลดลงของผลผลิต

ในบราซิลมาอยูท่ี่ 34 ลา้นตนั จากท่ีมีการคาดการณ์ก่อนหนา้ท่ี 36 ลา้นตนั  จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ช้ีให้เห็นถึงผลผลิต

น ้าตาลทัว่โลกท่ีจะมีมากกวา่การบริโภคต่อไปอีกหน่ึงปี แมว้า่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินจะลดลงเหลือประมาณ 

6 ลา้นตนัในปี 2561/2562 และเป็นไปไดว้า่จะส้ินสุดการมีปริมาณน ้าตาลส่วนเกินในปี 2562/2563  ทั้งน้ีจาก

รายงานประจ าไตรมาสล่าสุดระบุวา่มีปริมาณน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit)  ในปี 2559/2560 อยูท่ี่ 3.67 ลา้นตนั 

ซ่ึงขยายตวัเพียงเล็กนอ้ยจากคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีท่ี 2.54 ลา้นตนั  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,131,300 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.2 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

หรือ 103.3%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี  ในขณะท่ี Soyuzrossakhar คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทจะลดลงเพียง 4.3% เหลือ 1.150 ลา้นแฮคแต โดยปกติรัสเซียจะส้ินสุดฤดูการเพาะปลูกประมาณ

กลางเดือนมิถุนายนน้ี 

 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน  2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 743,749 749,576 -0.78 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 51,714,060 51,919,741 -0.40 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,833,882 5,813,059 +0.36 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.28 11.20 +0.76 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.84 7.76 +1.14 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.53 69.27 +0.38 

 

 วนัท่ี  29 พฤษภาคม  2561 สภาน ้าตาลแห่งชาติ (CONADESUCA) ของเมก็ซิโกประมาณการผลผลิต

น ้าตาลในปี 2560/2561 ดงัน้ี 

 

รายการ 
ปี 2560/2661  (ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 776,048 773,416 778,223 801,907 777,078 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,495,822 53,267,077 53,759,669 55,632,820 53,308,643 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,970,162 5,981,309 6,054,787 6,182,273 5,957,170 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.16 11.23 11.26 11.11 11.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.69 7.73 7.78 7.71 7.67 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.93 68.87 69.08 69.38 68.60 

  

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 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

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 
 

ตะวนัออกกลาง 

 วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561  The Government Trading Corporation of Iran (GTC)  รายงานวา่  อิหร่าน

จะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายดิบจ านวยน 60,000 ตนั   และจะปิดประมูลในวนัท่ี 10 กรกฎาคม  ส่งมอบระหวา่ง 

15 สิงหาคม-15 กนัยายน  และ GTC ขอสงวนสิทธ์ิในการซ้ือมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 10% ของปริมาณการประมูล

ทั้งหมด 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561  กระทรวงเกษตรของอินเดียรายงานพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของอินเดียเพียงวนัท่ี 

24 พฤษภาคม 2561  มีจ านวน 4.87 ลา้นแฮคแต  เทียบกบั 4.788 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย

ในรัฐ  Uttar Pradesh  มีจ  านวน 2.178 ลา้นแฮคแต  (2.140 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน)  รัฐ  Maharashtra  926,000 

แฮคแต (918,000 ) รัฐ  Karnataka 431,000 แฮคแต  (425,000) รัฐ Tamil Nadu  279,000 แฮคแต  (281,000) และ

รัฐ Bihar  237,000 แฮคแต (222,000)  อน่ึง  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 F O Licht ไดป้ระมาณการผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ไวท่ี้ 32.0 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   และในปี 

2561/2562 จะเพิ่มข้ึนเป็น 33.1 ลา้นตนั 
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 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2561  มีรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง      ณ วนัท่ี 

24 พฤษภาคม 2561 รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 11,858,000 ตนั (มูลค่า 

น ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 8,748,500 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 

109,043,400 ตนั จาก 82,474,400 ตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดั 10.87% เพิ่มข้ึนจาก 10.61% ในปีก่อน  โดย

ล่าสุดมีโรงงาน 28 โรงงาน ท่ียงัคงด าเนินการผลิต จาก 119 โรงงาน และเทียบกบัท่ีมีเพียง 1 โรงงาน ท่ียงั

ด าเนินการผลิตจาก 116 โรงงาน ในปีก่อน 

 วนัท่ี  29 พฤษภาคม  2561 มีรายงานวา่ปริมาณการส่งออกน ้าตาลของปากีสถานในปี 2560/2561  

(ตุลาคม-กนัยายน) ยงัคงมีเป็นจ านวนมาก  โดยในเดือนเมษายนส่งออกแลว้ประมาณ 179,000 ตนั  ซ่ึงสูงสุด

นบัตั้งแต่ปี 2557 และเทียบกบั 250,000 ตนั ในเดือนมีนาคม  และ 67,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560/2561 ปากีสถานส่งออกน ้าตาลมากกวา่ 1.1 ลา้นตนั  เทียบกบั  

191,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559/2560   อน่ึงในปี 2559/2560  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลทั้งส้ิน 

449,000 ตนั  เทียบกบั 274,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558/2559  ส าหรับในเดือนกนัยายน 2560 

รัฐบาลอนุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลจ านวน 500,000 ตนั  และในช่วงส้ินเดือนพฤศจิกายนเพิ่มข้ึนอีก 

1.5 ลา้นตนั และเพียงวนัท่ี 28 พฤษภาคม โรงงานไดรั้บอนุมติัใหส่้งออกจ านวน 1.866 ลา้นตนั  

   

วจิารณ์และความเห็น 

               ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในปี 2561 สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2561  
โดยในสัปดาห์น้ีตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2561  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั 
U.S. Memorial Day ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจากการประทว้ง
ต่อตา้นราคาเช้ือเพลิงแพงของกลุ่มแรงงาน ซ่ึงจะกระทบต่อทั้งการเก็บเก่ียวผลผลิตและการส่งออกของบราซิล
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชั้นน า แมว้า่ปริมาณน ้าตาลโลกลน้ตลาด  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงจากระดบัสูงสุด
ในรอบหลายเดือนเน่ืองจากเหตุการณ์ความวุย่วานในบราซิลกลบัเขา้สู่ภาวะปกติแบบชา้ ๆ หลงัเผชิญภาวะชะงกั
งนัจากการประทว้งทัว่ประเทศของคนขบัรถบรรทุก  และความอ่อนแอของสกุลเงินบราซิลซ่ึง 
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เป็นอีกปัจจยัท่ีกดดนัใหผู้ผ้ลิตขายมากข้ึน  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 29 
พฤษภาคม  2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 66,066 ล็อต  หรือประมาณ 3.356 
ลา้นตนั ลดลงจาก 98,896 ล็อต  หรือประมาณ 5.024 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (22 พฤษภาคม 2561) 
ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง
เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ี    ผา่นมา 
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