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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   3 – 7  กรกฎาคม   2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 3 – 7 กรกฎาคม  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

27 ของปี 2560  ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ตลาดปิดท าการ เน่ืองจากเป็น

วนัชาติของสหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวั

เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ขณะท่ีดอลลาร์อ่อนค่าลง  และไดรั้บแรง

หนุนจากการเขา้ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตาม

ปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 13.28-14.30 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.15 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.34 เซนต ์

หรือ 2.46% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.99-14.97 เซนต ์และ

ปิดตลาดท่ี 14.83 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.36 เซนต ์หรือ 2.49% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

7 กรกฎาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
30 มิถุนายน 

2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.30 13.28 14.15 13.81 +0.34 
มีนาคม 2561 14.97 13.99 14.83 14.47 +0.36 
พฤษภาคม 2561 15.01 14.06 14.86 14.50 +0.36 
กรกฎาคม 2561 15.07 

0707 

14.17 14.93 14.60 +0.33 
ตุลาคม 2561 15.28 14.44 15.14 14.84 +0.30 
มีนาคม 2562 15.74 14.99 15.60 15.37 +0.23 
พฤษภาคม 2562 15.78 15.06 15.66 15.43 +0.23 
กรกฎาคม 2562 15.78 15.21 15.67 15.46 +0.21 
ตุลาคม 2562 15.90 15.39 15.82 15.64 +0.18 
มีนาคม 2563 16.15 15.64 16.09 15.92 +0.17 
พฤษภาคม  2563 15.90 15.57 15.97 15.80 +0.17 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 ตลาดน ้าตาลนิวยอร์คหมายเลข 11 ส้ินสุด

ระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 

31,755 ล็อต หรือ 1.613 ลา้นตนั โดยผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั E D & F Man จ านวน 19,092 ล็อต บริษทั 

Wilmar International Ltd  จ านวน 2,663 ล็อต  และบริษทั Bunge  จ านวน 10,000 ล็อต ผูส่้งมอบไดแ้ก่

บริษทั  COFCO จ านวน 27,022 ล็อต   บริษทั Dreyfus จ านวน 2,559 ล็อต  บริษทั Olam จ านวน 787 ล็อต  

บริษทั Alvean จ านวน 507  ล็อต   และบริษทั ADM จ  านวน  880 ล็อต  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือน

มกราคม-พฤษภาคม 2560  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 6,200 188,800 -96.72 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 117,000 132,600 -11.76 

 

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ

ทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2555-2559 

น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 92.0 125.0 117.0 139.0 123.0 123.0 125.4 

ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 8.83 12.13 10.76 12.93 10.95 10.70 11.49 

จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 91,600 
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วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ ยเูครน 

ส่งออกน ้าตาลในเดือนมิถุนายน 2560 เพียงจ านวน 6,355 ตนั เทียบกบั 48,800 ตนั  ท่ีส่งออกในเดือน

พฤษภาคม  ประเทศปลายทางคือ จอร์เจีย (1,504 ตนั)  มอลโดวา (1,141 ตนั) และเติร์กเมนิสถาน  (881 ตนั)   

รวม 10 เดือนแรกของปี 2559/2660 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 738,500 ตนั สูงกวา่สิบ

เท่าจาก 71,300 ตนั ท่ีส่งออกในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และการส่งออกในปี 2560/2561 อาจลดลงเหลือ

500,000 ตนั เน่ืองจากผลผลิตในประเทศคาดวา่จะอยูท่ี่ 2.0 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี แมจ้ะมีพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน

แต่เน่ืองจากในเดือนเมษายนและพฤษภาคมสภาวะอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย คาดวา่จะท าใหผ้ลผลิตบ้ีทลดลง  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 778,190 778,783 -0.08 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 53,286,124 54,182,834 -1.65 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,954,898 6,116,075 -2.64 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.18 11.29 -1.00 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.65 7.85 -2.56 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.47 69.57 -1.58 

 

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาล APAH ของฮอนดูรัสรายงานวา่ ในปี 2559/ 

2560  ฮอนดูรัสผลิตน ้าตาลได ้11.7 ลา้นควนิทอลส์ (538,000 ตนั)  โดยประมาณ 70% ของผลผลิตทั้งหมด

จะอยูใ่นตลาดภายในประเทศ  และท่ีเหลืออีก 30% จะส่งออก จากสภาพภูมิอากาศท่ีดีมีส่วนท าใหผ้ลผลิต

น ้าตาลเพิ่มข้ึน 6% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โรงงานน ้าตาลในฮอนดูรัสไดเ้ก็บเก่ียวออ้ยจ านวน 5 ลา้นตนั 

ขณะท่ีผลผลิตเพิ่มข้ึน 4% เม่ือผา่นกระบวนการผลิตจะไดน้ ้าตาล 214 ปอนด์/ตนัออ้ย ธนาคารกลาง

ฮอนดูรัส (BHC) เปิดเผยวา่ รายไดจ้ากการส่งออกน ้าตาลฮอนดูรัสในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2560  มี

มูลค่าถึง 43 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเพิ่มข้ึน 5.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 
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 วนัท่ี 30  มิถุนายน  2560  มีรายงานวา่  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดก้ าหนดโควตา

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561)  ตาม tariff-

rate quota  จ  านวน 1.12 ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นจ านวนขั้นต ่าตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) 

นอกจากนั้นยงัก าหนดโควตาน าเขา้น ้าตาลรีไฟน์จ านวน 182,000 ตนั  โดยตวัเลขดงักล่าวรวมถึงการน าเขา้

น ้าตาลชนิดพิเศษจ านวน 160,000 ตนั   

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 กรกฎาคม  2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือน

มิถุนายน 2560 มีจ านวน 3,128,374 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 2,478,809 ตนั ใน

เดือนก่อน และสูงกวา่ 2,717,403  ตนั  ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบ

เพิ่มข้ึนเป็น  3,088,955 ตนั  จาก 2,439,505 ตนั ในเดือนก่อน และเทียบกบั 2,685,963 ตนั ในปีก่อน  

ส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน  453,322 ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 451,997  ตนั ในเดือนก่อน แต่

เพิ่มข้ึนจาก 361,557 ตนั ในปีก่อน   รวมบราซิลส่งออกน ้าตาลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560/2561 

(เมษายน-มีนาคม) จ านวน 7.728 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.313 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทั Petrobras ของบราซิลไดป้ระกาศลดราคาน ้ามนั

เบนซินและน ้ามนัดีเซล ณ หนา้โรงกลัน่ลง 5.9%    และ 4.8% ตามล าดบั   

 

เอเชีย 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 27,502,426 23,335,297 17.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,461,545 2,235,227 10.13 
โมลาส (ตนั) 1,234,944 1,052,269 17.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.51 -0.42 
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วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 มีรายงานวา่ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559/2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน  โรงงานน ้าตาลของจีนขายน ้าตาลจ านวน 6,031,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 5,386,400 ตนั ในปีก่อน คิด

เป็น 64.94% ของน ้าตาลท่ีผลิตไดใ้นฤดูการผลิตน้ี เพิ่มข้ึนจาก 61.90% ในปีก่อน ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลใน

ปี 2559/2560  เพิ่มข้ึนเป็น 9,288,200 ตนั จาก 8,701,900 ตนั ในปีก่อน   

 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดย

ในสัปดาห์น้ีตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั เน่ืองจากวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ตลาดปิดท าการ เน่ืองจากเป็น วนั

ชาติของสหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามตลาด

สินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน ๆ ขณะท่ีดอลลาร์อ่อนค่าลง  และไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 

(Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ส าหรับสถานะของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 

Short) เป็นจ านวน 108,092 ล็อต หรือประมาณ 5.491 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) 

เป็นจ านวน 116,336  ล็อต หรือประมาณ 5.910 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน และเม่ือเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27 

กนัยายน 2559 ท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 

17.689 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

................................................ 

 

 

  

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11 กรกฎาคม 2560 

 
 


