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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 – 13   ตุลาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 9 – 13 ตุลาคม  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 41 ของปี 

2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  

(Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ในขณะท่ี UNICA เปิดเผยขอ้มูลการผลิตส าหรับช่วงคร่ึง

หลงัเดือนกนัยายน ซ่ึงผลผลิตออ้ยต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้นั้น 41.55 ลา้นตนั มาอยูท่ี่ 40.31 ลา้นตนั และ

ลดลงจาก 42.53 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรือ 5.22%  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 2.848 ลา้นตนั  ลดลง 

3.85%  แต่ผลผลิตเอทานอลอยูท่ี่ 2.025 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 11.55% โดยบรรดาผูค้า้ระบุวา่ ตลาดยงัคงขาด

แนวโนม้โดยรวมท่ีชดัเจน ขณะท่ีผลผลิตปริมาณมากสกดักั้นการปรับตวัข้ึน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์

คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.84-14.43 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.41 เซนต ์ 

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต ์ หรือ 3.08% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 13.97-14.49 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.48 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.37  เซนต ์หรือ 2.62% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13  ตุลาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6  ตุลาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.43 13.84 14.41 13.98 +0.43 
พฤษภาคม 2561 14.49 13.97 14.48 14.11 +0.37 
กรกฎาคม 2561 14.66 14.13 14.64 14.28 +0.36 
ตุลาคม 2561 14.98 14.48 14.97 14.64 +0.33 
มีนาคม 2562 15.54 15.08 15.53 15.24 +0.29 
พฤษภาคม 2562 15.58 15.18 15.57 15.32 +0.25 
กรกฎาคม 2562 15.62 15.25 15.60 15.39 +0.21 
ตุลาคม 2562 15.78 15.48 15.79 15.62 +0.17 
มีนาคม 2563 16.11 15.85 16.12 16.02 +0.10 
พฤษภาคม  2563 16.04 15.76 16.08 15.88 +0.20 
กรกฎาคม 2563 16.04 15.77 16.07 15.83 +0.34 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียงวนัท่ี 10 

ตุลาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้479,300 ตนั จากปริมาณหวับ้ีท 3.57 ลา้นตนั    และเทียบกบัวนัท่ี 11 

ตุลาคมปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 579,300 ตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 4.02 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 13.4% ลดลง

จาก 14.4% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 13 ตุลาคม  2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 710,500 แฮคแต หรือ 60.4% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (1,198,500 

แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 572,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 29.9 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 25.1 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.03 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.77 ตนั/แฮค

แต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือนมกราคม-

สิงหาคม 2560  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 10,500 226,600 -95.37 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 173,200 179,500 -3.51 

 

 วนัท่ี 10  ตุลาคม  2560 กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 10  ตุลาคม 2560  

เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 48,600 แฮคแต หรือ 49.6% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(97,900 แฮคแต) เทียบกบั 48,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

2,230,400 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,998,900 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.93 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 

41.31 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 15.77% ลดลงจาก 17.13% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส เพิ่มประมาณ

การผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดข้องฝร่ังเศส ในปี 2560 เป็น 41,926,441 ตนั (ท่ีมาตรฐานน ้าตาล  

16%) จาก 40,479,792 ตนั ในประมาณการเม่ือเดือนก่อน และเพิ่มข้ึน 21.0% จาก 34,644,060 ตนั ในปี 
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2559 ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 89.50 ตนั/แฮคแต  (ท่ีมาตรฐานน ้าตาล 16%) จาก 85.79 ตนั/แฮคแต   

ในประมาณการเม่ือเดือนก่อน  และเทียบกบั 85.49 ตนั/แฮคแต  ในปีก่อน  ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูก  บ้ีทลดลงเหลือ 

468,470   แฮคแต  จาก 471,870 แฮคแต  ในเดือนก่อน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 405,225 แฮคแต  ในปี 2559  และ 

Agreste คาดวา่เปอร์เซนตน์ ้าตาลในปีน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 18.4% จาก 17.8% ในปีก่อน   

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  13 สิงหาคม 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 
ตุลาคม กนัยายน 

สตอ็คตน้ปี 1,732 1,760 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 8,863 8,929 8,892 8,989 
    จากบ้ีท 4.977 5,017 5,022 5,119 
    จากออ้ย 3,886 3,912 3,870 3,870 
          ฟลอริดา  2,036 2,126 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,690 1,626 1,632 1,428 
          เทก็ซสั 160 160 140 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,830 3,688 3,241 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,781 1,707 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 250 200 413 396 
     อ่ืน ๆ 1,799 1,781 1,216 1,325 
     เมก็ซิโก 1,789 1,771 1,206 1,309 
อุปทานรวม 14,425 14,377 14,187 14,145 
     การส่งออก 50 25 100 74 
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     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,678 12,678 12,355 12,051 
        -อาหาร 12,523 12,523 12,200 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 -33 
อุปสงคร์วม 12,728 12,703 12,455 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,697 1,674 1,732 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.3 
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13.9 17.0 
  

อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี  13 ตุลาคม 2560 มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  

โรงงานน ้าตาลในทางภาคเหนือ/ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล ผลิตน ้าตาลได ้ 335,907 ตนั (tel quel) 

ลดลงจาก 544,401 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โรงงานทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการ

หีบออ้ยประมาณ 10% ของประเทศ  โดยถึงขณะน้ีมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 10.569 ลา้นตนั  ลดลงจาก 

12.631 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 543.2 ลา้นลิตร  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 567.5 ลา้นลิตร ในปี

ก่อน  โดยในปี 2559/2560  ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตออ้ยจ านวน 44.704 ลา้นตนั  ผลผลิต

น ้าตาลจ านวน 3.107 ลา้นตนั  และผลผลิตเอทานอลจ านวน 1.603 พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 10  ตุลาคม  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม  2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายน ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000ตนั ) 40,309 42,527 -5.22 467,171 476,244 -1.91 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000ตนั) 2,848 2,962 -3.85 29,235 27,882 +4.85 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 2,025 1,815 +11.55 19,418 19,967 -2.75 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 159.33 145.77 +9.30 136.18 132.77 +2.57 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

46.54 50.15 -7.20 48.23 46.28 +4.21 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

53.46 49.85 +7.24 51.77 53.72 -3.63 



www.sugarzone.in.th 

 

-5-  

โอเชียเนีย 

วนัท่ี  13 ตุลาคม  2560  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 1,361,468  

ตนั ลดลงจาก 1,486,061  ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 มีจ านวน 24,116,599 ตนั หรือ 72.0%  

ของประมาณการท่ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 33.474 ลา้นตนั ลดลง 130,000 ตนั จากท่ีคาดการณ์ไวใ้นสัปดาห์ก่อน  

และเทียบกบั 33.955 ลา้นตนั ในช่วงก่อนเปิดหีบ  ส่วน  CCS อยูท่ี่ 14.55% ลดลงจาก 14.77% .ในสัปดาห์ก่อน  

และ CCS สะสมอยูท่ี่ 13.49%  เทียบกบั 12.86% เม่ือปีก่อน   โดยในปีน้ีไดเ้ร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 

พฤษภาคมท่ีผา่นมา ไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 8.4% จาก 36.507 ลา้นตนั ใน

ปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควนีส์แลนดไ์ดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลาง

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

เอเชีย 

 วนัท่ี  13 ตุลาคม  2560  มีรายงานวา่ปริมาณโควตาน าเขา้น ้าตาลของจีนในปี 2561  ยงัคงอยูท่ี่ 1.945 

ลา้นตนั  โดยเปล่ียนแปลงจากปี 2560 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรง

ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ในขณะท่ี UNICA เปิดเผยขอ้มูล

การผลิตส าหรับช่วงคร่ึงหลงัเดือนกนัยายนในสัปดาห์น้ี ซ่ึงผลผลิตต ่ากวา่ท่ีคาดอยูท่ี่ 40.31 ลา้นตนั   ลดลง 5.22%  

ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 2.848 ลา้นตนั  ลดลง 3.85%  และผลผลิตเอทานอลอยูท่ี่ 2.025 พนัลา้นลิตร โดยบรรดาผูค้า้ระบุ

วา่ ตลาดยงัคงขาดแนวโนม้โดยรวมท่ีชดัเจน ขณะท่ีผลผลิตปริมาณมากสกดักั้นการ  

ปรับตวัข้ึน  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 103,369 ล็อต หรือประมาณ 5.251 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short)  106,228 ล็อต หรือประมาณ 5.396 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (3 ตุลาคม  2560) ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

16  ตุลาคม 2560 
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