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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   10 – 14  กรกฎาคม   2560 

                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 10 – 14 กรกฎาคม  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 28 ของปี 

2560 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกของ

สัปดาห์ราคาไดป้รับตวัลดลงมากท่ีสุดในรอบกวา่ 1 เดือน อนัเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิค และถูกกดดนัจากข่าวท่ีวา่

อินเดียจ ากดัการน าเขา้น ้าตาลดว้ยการปรับข้ึนอตัราภาษีน าเขา้เป็น 50% จากเดิม 40% มีผลทนัที และคณะกรรมาธิการ

ยโุรปคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของสหภาพยโุรป (EU) เพิ่มข้ึน 20% จากปี 2559/2560 สู่ 20.1 ลา้นตนั ใน

ปี 2560/2561 และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจากการปรับตวัข้ึนของค่าเงินเรียลบราซิล/

เหรียญสหรัฐฯ หลงันายลูอิซ อินาซิโอ  ลูลา ดา ซิลวา อดีตประธานาธิบดีบราซิลไดถู้กศาลตดัสินวา่มีความผดิฐาน

คอร์รัปชัน่ ค่าเงินเรียลท่ีแขง็ค่าข้ึนจะลดแรงจูงใจของกลุ่มผูส่้งออกของบราซิลท่ีจะขายสินคา้โภคภณัฑส์กุลดอลลาร์

สหรัฐฯ  อาทิ กาแฟ และน ้าตาล ขณะท่ี Petrobras ปรับลดราคาน ้ามนัเบนซิน 1.7% และราคาน ้ามนัดีเซลข้ึน 0.9% ณ 

หนา้โรงกลัน่ โดยเป็นการปรับราคาคร้ังท่ี 9 ในรอบ 1 เดือน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.21-14.39 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.30 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์

ก่อน 0.15 เซนต ์หรือ 1.06% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.96-15.05 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 15.03 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.20 เซนต ์หรือ 1.35% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

14 กรกฎาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

7 กรกฎาคม  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.39 13.21 14.30 14.15 +0.15 
มีนาคม 2561 15.05 13.96 15.03 14.83 +0.20 
พฤษภาคม 2561 15.08 14.02 15.07 14.86 +0.21 
กรกฎาคม 2561 15.12 14.10 15.10 14.93 +0.17 
ตุลาคม 2561 15.32 14.29 15.27 15.14 +0.13 
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มีนาคม 2562 15.75 14.77 15.72 15.60 +0.12 
พฤษภาคม 2562 15.79 14.84 15.75 15.66 +0.09 
กรกฎาคม 2562 15.79 14.90 15.75 15.67 +0.08 
ตุลาคม 2562 15.93 15.08 15.89 15.82 +0.07 
มีนาคม 2563 16.19 15.46 16.14 16.09 +0.05 
พฤษภาคม  2563 - - 16.03 15.97 +0.06 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบบ้ีท

คร้ังท่ีสองปี 2560  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
ค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 
ปี 2555-
2559 น ้าหนกัหวั

บ้ีท (กรัม) 
149 190 179 216 200 200 197 

ผลผลิตบ้ีท 

(ตนั/แฮคแต) 
14.31 18.43 16.47 20.10 17.81 17.40 18.04 

จ านวนหวับ้ีท 

(ตน้/แฮคแต) 
96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 91,600 

 

  วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 The European Commission คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของสหภาพ

ยโุรปในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะเพิ่มข้ึน 20%  เป็น 20.1 ลา้นตนั   ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณการส่งออก

เพิ่มข้ึน 2 เท่า เป็น 2.8 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการน าเขา้จะมีจ านวน 1.5 ลา้นตนั  ลดลง 49% เม่ือเทียบกบัปี 

2559/2560 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

  วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 777,078 778,930 -0.24 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 53,308,643 54,188,609 -1.62 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,957,170 6,117,048 -2.61 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.17 11.29 -1.01 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.67 7.85 -2.38 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.60 69.57 -1.39 

 

 วนัท่ี  13 กรกฎาคม 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 
กรกฎาคม มิถุนายน 

สตอ็คตน้ปี 1,440 1,536 2,053 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 8,738 8,738 8,836 8,989 
    จากบ้ีท 4,988 4,988 4,988 5,119 
    จากออ้ย 3,750 3,750 3,848 3,870 
          ฟลอริดา  2,000 2,000 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,600 1,600 1,612 1,428 
          เทก็ซสั 150 150 138 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,557 3,332 3,130 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,549 1,373 1,578 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 175 375 396 
     อ่ืน ๆ 1,833 1,784 1,177 1,325 
     เมก็ซิโก 1,823 1,774 1,162 1,309 
อุปทานรวม 13,735 13,606 14,020 14,145 
     การส่งออก 25 25 125 74 
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     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,578 12,477 12,455 12,051 
        -อาหาร 12,423 12,322 12,300 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 -33 
อุปสงคร์วม 12,603 12,502 12,580 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,132 1,104 1,440 2,053 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

9.0 
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11.4 17.0 
 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 12  กรกฎาคม  2560 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

รายการ 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 47.55 48.23 -1.42 198.75 215.59 -7.81 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2.97 2.80 +6.03 11.05 11.02 +0.27 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

1.80 1.95 -7.70 7.61 8.88 -14.32 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 129.97 129.80 +0.13 123.17 123.62 -0.36 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

50.48 46.99 +7.43 47.39 43.38 +9.17 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

49.52 53.01 -6.67 52.61 56.62 -7.00 
   

เอเชีย 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 2 กรกฎาคม  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 27,720,077 23,202,981 19.47 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,478,783 2,235,459 10.88 
โมลาส (ตนั) 1,247,785 1,053,384 18.45 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.94 9.63 -7.18 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.5 4.54 -0.85 
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 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะอยูท่ี่ 25.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 25%  เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีผลิต

ไดท่ี้ 20.3 ลา้นตนั และคาดวา่รัฐ  Uttar Pradesh (UP) ซ่ึงเป็นรัฐท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดเป็น 40% ของผลผลิตทั้งหมด

ในปี 2560/2561 จะมีผลผลิตจ านวน 9.95 ลา้นตนั   และรัฐ Maharashtra จะมีจ านวน 7.4 ลา้นตนั  และ ณ ส้ินเดือน

มิถุนายน สตอ็คน ้าตาลมีประมาณ 10 ลา้นตนั  สต็อคยกไปของปี 2559/2560 จะมีจ านวน 3.5-4.0 ลา้นตนั   

 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560  มีรายงานวา่รัฐบาลอินเดียไดเ้พิ่มอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลเป็น 50% จากเดิม 40% 

มีผลบงัคบัใชท้นัที  เพื่อท่ีจะจ ากดัการน าเขา้  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA)  เคยเตือนวา่การลดลงของ

ราคาน ้าตาลในตลาดโลก และการท่ีค่าเงินรูปีอินเดียแขง็ค่าข้ึน ท าใหก้ารน าเขา้น ้าตาลสามารถท าไดแ้มจ้ะมีภาษี 

40%  โดย ISMA ขอให้รัฐบาลข้ึนอตัราภาษีน าเขา้เป็น 60%  และในเดือนเมษายนรัฐบาลอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาล

แบบไม่มีภาษีจ านวน 500,000 ตนั โดยใหน้ าเขา้ภายในส้ินเดือนมิถุนายน เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน ้าตาล

ภายในประเทศ หลงัจากท่ีผลผลิตในประเทศลดลงจากปีก่อน 20% 

 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนและเป็นการ

ปรับตวัข้ึน 3 สัปดาห์ติดต่อกนั  แมว้า่ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัลดลงมากท่ีสุดในรอบกวา่ 1 เดือน อนั

เป็นผลจากแรงขายทางเทคนิค และถูกกดดนัจากข่าวท่ีวา่อินเดียจ ากดัการน าเขา้น ้าตาลดว้ยการปรับข้ึนอตัราภาษี

น าเขา้เป็น 50% จากเดิม 40% มีผลทนัที และคณะกรรมาธิการยโุรปคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของสหภาพ

ยโุรป (EU) เพิ่มข้ึน 20% จากปี 2559/2560 สู่ 20.1 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจากการปรับตวัข้ึนของค่าเงินเรียล/เหรียญสหรัฐฯ หลงันายลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิล

วา อดีตประธานาธิบดีบราซิลไดถู้กศาลตดัสินวา่มีความผดิฐานคอร์รัปชัน่ ค่าเงินเรียลท่ีแขง็ค่าข้ึนจะลดแรงจูงใจ

ของกลุ่มผูส่้งออกของบราซิลท่ีจะขายสินคา้โภคภณัฑส์กุลดอลลาร์สหรัฐฯ  อาทิ กาแฟ และน ้าตาล ขณะท่ีบริษทั 

Petrobras ของบราซิลปรับราคาน ้ามนัเบนซินและราคาน ้ ามนัดีเซล ณ หนา้โรงกลัน่ โดยเป็นการปรับราคาคร้ังท่ี 9 

ในรอบ 1 เดือน ส าหรับสถานะของกลุ่ม  
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กองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น

จ านวน 120,108 ล็อต หรือประมาณ 6.101 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 

108,092 ล็อต หรือประมาณ 5.491 ลา้นตนั     ในสัปดาห์ก่อน และเม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) 

สูงสุด 132,472 ล็อต หรือประมาณ 6.730 ลา้นตนั เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยั

ใหม่ ๆ  เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

  

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

17 กรกฎาคม 2560 

 

   


