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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 – 10  พฤศจิกายน  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (6 - 10 พฤศจิกายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 45 ของ

ปี 2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือเน่ืองจาก

ปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัตลาดไดแ้รงหนุนจากการท่ีผูผ้ลิตบราซิล

แปรรูปออ้ยเป็นเอทานอลมากกวา่น ้าตาล และผลผลิตออ้ยของอินเดียเพิ่มข้ึนมากกวา่คาดเล็กนอ้ย ขณะท่ีตลาดมุ่ง

ความสนใจไปท่ีการครบก าหนดส่งมอบสัญญาน ้าตาลทรายขาวเดือนธนัวาคม 2560 ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายนน้ี เป็น

ส าคญั โดยราคาน ้าตาลไดท่ี้ปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์

คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.23-14.99 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.96 เซนต ์

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.58 เซนต ์หรือ 4.03% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 14.34-15.00 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.96 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.48 เซนต ์หรือ 3.31% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

10 พฤศจิกายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

3 พฤศจิกายน  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.99 14.23 14.96 14.38 +0.58 
พฤษภาคม 2561 15.00 14.34 14.96 14.48 +0.48 
กรกฎาคม 2561 15.03 14.48 14.99 14.60 +0.39 
ตุลาคม 2561 15.26 14.75 15.22 14.87 +0.35 
มีนาคม 2562 15.72 15.25 15.69 15.35 +0.34 
พฤษภาคม 2562 15.67 15.22 15.64 15.33 +0.31 
กรกฎาคม 2562 15.61 15.21 15.58 15.31 +0.27 
ตุลาคม 2562 15.72 15.35 15.70 15.44 +0.26 
มีนาคม 2563 16.00 15.84 15.98 15.73 +0.25 
พฤษภาคม  2563 15.85 15.85 15.87 15.61 +0.26 
กรกฎาคม 2563 15.60 15.60 15.83 15.56 +0.27 
ตุลาคม 2563 - - 15.87 15.60 +0.27 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  มีรายงานวา่ ในปี 2560/2561 สาธารณรัฐเช็กมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตน ้าตาล

ทรายขาวจากบ้ีทไดจ้  านวน 650,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 592,656 ตนั ในปีก่อน  ปริมาณบ้ีทจะมีจ านวน 3.8 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.728 ลา้นตนั ในปีก่อน ซ่ึงเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน (เร็วกวา่ปีก่อน 2 วนั) และ

คาดวา่จะส้ินสุดการผลิตปลายเดือนมกราคม เทียบกบัวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ เม่ือปี 2559/2560 นอกจากน้ีมีบ้ีทอีก

ประมาณ 1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 689,000 ตนั ในปีก่อน ท่ีคาดวา่จะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

น ้าตาล เช่นเอทานอล  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปี 2560 มีจ านวน 65,502 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 60,988 แฮคแตในปี

ก่อน  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทส าหรับผลิตน ้าตาลมีจ านวน 58,300 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 51,535 แฮคแต ในปี

ก่อน 

 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,069,000 แฮคแต หรือ 90.9% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 1.0 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 45.7 ลา้นตนั ลดลงจาก 46.7 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.78 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

45.99 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossahar) รายงานวา่ ณ วนัท่ี 30  

ตุลาคม  2560 รัสเซียผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้ 3,496,920 ตนั เพิ่มข้ึน 15.5% จาก 3,028,100 ตนั ในช่วงวเลา

เดียวกนัของปีก่อน มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตจ านวน 24,900,780 ตนั  เพิ่มข้ึน 8.5% จาก 22,947,800 ตนั ใน

ปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 14.04% เพิ่มข้ึนจาก 13.20% ในปีก่อน   โดยมีโรงงานทั้งหมดท่ีด าเนินการผลิต 71 

โรงงาน  จาก 75 โรงงาน 

 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือน

มกราคม- กนัยายน 2560  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 11,400 242,700 -95.30 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 27,900 34,900 -20.06 
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  วนัท่ี  8  พฤศจิกายน 2560    กระทรวงนโยบายการเกษตรของยูเครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2560 เกษตรกรของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 246,000 แฮคแต หรือ  78% จากพื้นท่ี

เพาะปลูกในปีน้ี 318,000 แฮคแต เก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 10.9 ลา้นตนั  ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.3 ตนั/แฮค

แต   เทียบกบัเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 เกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้10.5 ลา้นตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 222,000 

แฮคแต และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.4 ตนั/แฮคแต    

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียงวนัท่ี 

6 พฤศจิกายน 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.16 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 8.28 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 

41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 46 โรงงานท่ีคาดวา่จะท าการผลิตในปีน้ี ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้

1.266 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 8.63 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.0% ลดลง 0.7% จากปีก่อน และคาด

วา่จะผลิตน ้าตาลอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้ท่ีประมาณ 2 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน  

2560 เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 91,100 แฮคแต หรือ 93.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด (97,800 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 89,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียว

บ้ีทไดแ้ลว้ 4,499,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 3,943,300 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 49.4 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 44.11 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้ าตาลอยูท่ี่ 16.21%  ลดลงจาก 17.3%  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                         หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
พฤศจิกายน ตุลาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,834 1,732 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 8,836 8,863 8,967 8,989 
    จากบ้ีท 4.950 4.977 5,101 5,119 
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    จากออ้ย 3,886 3,886 3,866 3,870 
          ฟลอริดา  2,036 2,036 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,690 1,690 1,628 1,428 
          เทก็ซสั 160 160 140 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,710 3,830 3,247 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,756 1,781 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 250 250 419 396 
     อ่ืน ๆ 1,704 1,799 1,216 1,325 
     เมก็ซิโก 1,694 1,789 1,204 1,309 
อุปทานรวม 14,380 14,425 14,268 14,145 
     การส่งออก 50 50 95 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,555 12,678 12,286 12,051 
        -อาหาร 12,400 12,523 12,130 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 156 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 53 -33 
อุปสงคร์วม 12,605 12,728 12,434 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,775 1,697 1,834 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

14.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8 17.0 
 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 Datagro คาดการณ์ผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2561/ 

2562 วา่จะลดลงเหลือ 580 ลา้นตนั  จาก 601 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย 

และลดลงจากจาก 617 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  นาย  Plinio Nastari ประธาน Datagro คาดวา่จะมีการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการผลิตเอทานอลซ่ึงจะท าใหก้ารผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 ลดลงเหลือ 32.6 ลา้น

ตนั (tel quel) จากเดิมท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 36.4 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  
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อฟัริกา 

 วนัท่ี  6  พฤศจิกายน 2560  นาย Abdulhamid Salameh ประธานกรรมการบริหารบริษทั Delta Sugar 

ของอียปิตไ์ดน้ าน ้าตาลทรายดิบท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลจ านวน 100,000 ตนั ไปรีไฟน์เป็นน ้าตาลทรายขาว

และน าเขา้สู่ตลาด และบริษทัยงัตั้งใจท่ีจะน าน ้าตาลทรายดิบรวมจ านวน 175,000 ตนั เพื่อน าไปรีไฟน์ดว้ย 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 
(ตุลาคม-กนัยายน) ผลผลิตน ้าตาลและการขนส่งน ้าตาลของจีนเป็นดงัน้ี 
            หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ 
ผลผลิตน ้าตาล การขนส่งน ้าตาล 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
น ้าตาลจากออ้ย 8,241.1 7,852.1 7,685.8 7,253.8 
น ้าตาลจากบ้ีท 1,047.1 849.8 1,023.7 849.8 
         รวม 9,288.2 8,701.9 8,709.5 8,103.6 

 

 วนัท่ี  7  พฤศจิกายน 2560  เจา้หนา้ท่ีอาวโุสของ The Maharashtra State Cooperative Sugar 

Factories Federation Ltd หรือท่ีเรียกวา่ Sakhar Sangh ของอินเดียรายงานวา่ ในปี 2560/2561 พื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ยของรัฐ Maharashtra ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 900,000 แฮคแต จาก 633,000 แฮคแต ในปีก่อน   

ปริมาณออ้ยทั้งหมดจะมีจ านวน 72.0 ลา้นตนั   โดยออ้ยจ านวน 65.0 ลา้นตนั  ใชส้ าผรับผลิตน ้าตาล เพิ่มข้ึน

จาก 37.3 ลา้นตนั ในปีก่อน  และส่วนท่ีเหลือจ านวน 7 ลา้นตนั  ใชส้ าหรับผลิตน ้าตาลพื้นบา้น (jaggery) 

โรงงานในรัฐน้ีคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้7.2-7.3 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 4.188 ลา้นตนั เปอร์เซนตน์ ้าตาล

อยูท่ี่  11.24%  

วนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,669,488 1,820,335 +17.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 137,241 148,060 +10.13 
โมลาส (ตนั) 59,376 62,476 +17.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.51 -0.42 

 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน ราคาน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่ม

กองทุนและนกัเกง็ก าไรต่าง ๆ กอปรกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการท่ีผูผ้ลิตบราซิลแปรรูปออ้ยเป็น          เอ

ทานอลมากกวา่น ้าตาล ขณะท่ีผลผลิตออ้ยของอินเดียเพิ่มข้ึนมากกวา่คาดเล็กนอ้ย ตลาดมุ่งความสนใจไปท่ีการ

ครบก าหนดส่งมอบสัญญาน ้ าตาลทรายขาวเดือนธนัวาคม 2560 ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายนน้ีเป็นส าคญั ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 

Short) เป็นจ านวน 70,720 ล็อต หรือประมาณ 3.593 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  68,639 

ล็อต หรือประมาณ 3.487 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (31 ตุลาคม  2560) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรง

ซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

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

 

                          ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

13 พฤศจิกายน 2560 

 

  

 


