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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์  2561 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (29 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์  2561) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี  5  ของปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรง
ซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปัจจยั
ทางดา้นเทคนิค หลงัจากท่ีราคาน ้าตาลทรายดิบมีแนวโนม้ปรับลดลงประมาณ 10% ในเดือนมกราคม ขณะท่ี
บริษทับราซิลวางแผนสร้างโรงงานผลิตเอทานอลท่ีใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบแทนการใชอ้อ้ย ราคาน ้าตาล
ปรับตวัลดลงเน่ืองจากตลาดพุง่ความสนใจไปท่ีน ้าตาลลน้ตลาดโลก   ขณะท่ีเทรดเดอร์ระบุวา่ ราคาน ้าตาลร่วง
ลงเน่ืองจากนกัลงทุนเทขายในช่วงส้ินเดือน แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ตามแรงซ้ือคืนซ่ึงได้
หนุนให้ราคาน ้าตาลฟ้ืนตวัข้ึนจากระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึง ท่ีระดบั 13.02 เซนต ์ ในช่วงกลางเดือน
มกราคม แต่การขายของผูผ้ลิตจ ากดัการฟ้ืนตวัของราคา   น ้าตาลมีแนวโนม้ลน้ตลาดโลกเพิ่มมากข้ึนในปี 
2560/2561 ซ่ึงเหนือกวา่ท่ีคาดหมายกนัก่อนหนา้น้ี หลงัจากมีการผลิตมากเกินไปอีกปีหน่ึง โดย E D & F Man 
ระบุวา่ ผลผลิตน ้าตาลปี 2560/2561 ของอินเดียปรับตวัเพิ่มข้ึน 33% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ สู่ระดบั 27 ลา้น
ตนั ขณะท่ี INTL FC Stone ยกระดบัคาดการณ์เร่ืองน ้าตาลลน้ตลาดโลก เน่ืองจากโรงงานในบราซิลจะหนัไป
ใชอ้อ้ยในการผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาลในปีน้ี  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 
2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.17-13.75 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.63 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์
ก่อน 0.27 เซนต ์หรือ 2.02% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.31-
13.84 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.68 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.16 เซนต ์ หรือ 1.18% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

2 กุมภาพนัธ์   2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26 มกราคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 13.75 13.17 13.63 13.36 +0.27 
พฤษภาคม 2561 13.84 13.31 13.68 13.52 +0.16 
กรกฎาคม 2561 14.07 13.60 13.90 13.79 +0.11 
ตุลาคม 2561 14.43 13.97 14.23 14.15 +0.08 
มีนาคม 2562 15.20 14.76 15.00 14.93 +0.07 
พฤษภาคม 2562 15.21 14.78 15.01 14.94 +0.07 
กรกฎาคม 2562 15.22 14.79 15.04 14.94 +0.10 
ตุลาคม 2562 15.40 14.99 15.24 15.12 +0.12 
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มีนาคม 2563 15.74 15.39 15.65 15.53 +0.12 
พฤษภาคม  2563 15.64 15.34 15.58 15.46 +0.12 
กรกฎาคม 2563 15.35 15.30 15.53 15.44 +0.09 
ตุลาคม 2563 - - 15.70 15.62 +0.08 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 30 มกราคม 2561  ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 

2560/2561  เพียง ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้6.35 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 373,000 ตนั  

จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 45.2 ลา้นตนั  ขณะท่ีมีโรงงานน ้าตาล 

18  โรงงาน จาก 75 โรงงาน ท่ียงัคงด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 15 โรงงาน ในปีท่ีผา่นมา การผลิตน ้าตาลอยู่

ท่ี 7,500 ตนั/วนั  และมีบ้ีทเก็บไวป้ระมาณ 1.1 ลา้นตนั ไวส้ าหรับการแปรรูปซ่ึงอาจใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนอีก

ประมาณ 90,000-100,000 ตนัน ้าตาล 

   

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 27 มกราคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 238,192 237,573 +0.26 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,467,950 18,437,168 +0.17 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,947,814 1,877,438 +3.75 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.55 10.18 +3.63 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.18 7.90 +3.54 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.53 77.61 -0.10 

 

 วนัท่ี 30 มกราคม 2561  มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง       

ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2561  เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลได ้40,150 ตนั (tel quel) แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก  
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40,191 ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเพิ่มข้ึนจาก 38,396 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลใน

ปีน้ีมีจ  านวน 337,245 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 333,782 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 

11.91% เพิ่มข้ึนจาก 11.50% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2561  ได ้ 123,502 ตนั (tel quel)  แทบไม่

เปล่ียนแปลงจาก 123,832 ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 118,541 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวม

ปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 1,153,912 ตนั เพิ่มข้ึน 0.81% จาก 1,144,597 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 113.10 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.76% จาก 115.13 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิต

น ้าตาลอยูท่ี่ 11.70 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.64% จาก 11.90 ตนั/แฮคแต 

 

 อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์  2561  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนมกราคม 

2560 มีจ านวน 1.592 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1.937 ลา้นตนั  ในเดือนก่อน  และลดลงจาก 

2.251 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.271 ลา้นตนั  ลดลง

จาก 1.526 ตนั ในเดือนก่อน และ 1.777 ลา้นตนั ในเดือนมกราคมปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน  

115,397 ตนั  ลดลงจาก 378,198 ตนั ในเดือนธนัวาคม และลดลงจาก 435,506 ตนั ในเดือนมกราคม 2561  

รวมบราซิลส่งออกน ้าตาลในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 25.025 ลา้นตนั  

ลดลงจาก 25.256 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับปริมาณการส่งออกในปี 2559/2560 มี

จ านวนทั้งส้ิน 28.740 ลา้นตนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งจะผนัผวนและปรับตวั
เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  แต่การเคล่ือนไหว
เพิ่มข้ึนยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั  เน่ืองจากภาวะอุปทานน ้ าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) โดย E D & F Man ระบุ
วา่ ผลผลิตน ้าตาลปี 2560/2561 ของอินเดียปรับตวัเพิ่มข้ึน 33% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ สู่ระดบั 27 ลา้นตนั 
ขณะท่ี INTL FC Stone ยกระดบัคาดการณ์เร่ืองน ้าตาลลน้ตลาดโลก เน่ืองจากโรงงานในบราซิลจะหนัไปใช้
ออ้ยในการผลิต  
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เอทานอลมากกวา่น ้าตาลในปีน้ี  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2561 
ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากเป็นประวติัการณ์ถึง 183,371 ล็อต  หรือประมาณ 9.315 
ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 166,533 ล็อต  หรือประมาณ 8.460 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (23 มกราคม 2561)  
ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตัว๋ขาย (Net Short) 
ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ มีเป็นจ านวนมาก  กอปรกบัตลาดอยูใ่นภาวะของการขายมากเกินไป 
(Oversold) คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 
 

 

                                           --------------------------------     

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5  กุมภาพนัธ์  2561 

   
 


