
 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันท่ี  11 - 15  กันยายน  2560 
                        

         ตลาดน า้ตาลทรายดบินิวยอร์คประจ าสปัดาห์นี ้ ( 11 - 15 กนัยายน  2560) )  ซึง่เป็นสปัดาห์

ท่ี 36 ของปี 2560  ราคาน า้ตาลได้เคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มสงูขึน้เม่ือเทียบกบัสปัดาห์ก่อน ตามการเข้ามาซือ้

น า้ตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ ทา่มกลางความวิตก

เก่ียวกบัความเสียหายของผลผลิตอ้อยในควิบาท่ีเกิดจากพายเุฮอริเคนเออร์มาในชว่งสดุสปัดาห์ท่ีผ่าน

มา และแรงหนนุจากการท่ีราคาน า้ตาลทรายดบิในตลาดโลกยงัคงอยูต่ ่ากวา่ราคาเอทานอลในบราซิล ซึง่

อปุสงค์เอทานอลท่ีเพิ่มขึน้ในบราซิลได้ชว่ยหนนุราคาน า้ตาล โดยกระตุ้นให้โรงงานตา่งๆ แปรรูปอ้อยเป็นเอ

ทานอลมากกว่าน า้ตาล ขณะท่ีสญัญาน า้ตาลทรายขาวในวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ร่วงลงอยา่งรุนแรงใน

การซือ้ขายท่ีผนัผวน  เน่ืองจากเป็นวนัสดุท้ายของการซือ้ขายน า้ตาลทรายขาวตามสญัญาเดือนตลุาคม 

2560 ราคาน า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสญัญาเดือนตลุาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.80-

14.58 เซนต์  และปิดตลาดครัง้สดุท้ายท่ี 14.55 เซนต์  เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 0.46 เซนต์ หรือ 3.26% 

และราคาน า้ตาลตามสญัญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.36-15.20 เซนต์ และปิดตลาดท่ี 

15.17 เซนต์ เพิ่มขึน้ 0.53  เซนต ์หรือ 3.62% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สงูสดุ 

ราคาต ่าสดุ 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 กนัยายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8 กนัยายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตลุาคม 2560 14.58 13.80 14.55 14.09 +0.46 
มีนาคม 2561 15.20 14.36 15.17 14.64 +0.53 
พฤษภาคม 2561 15.26 14.51 15.23 14.79 +0.44 
กรกฎาคม 2561 15.40 14.77 15.38 15.02 +0.36 
ตลุาคม 2561 15.72 15.16 15.70 15.42 +0.28 
มีนาคม 2562 16.27 15.73 16.25 16.01 +0.24 
พฤษภาคม 2562 16.21 15.82 16.28 16.01 +0.27 
กรกฎาคม 2562 16.34 15.83 16.31 16.00 +0.31 
ตลุาคม 2562 16.54 15.98 16.51 16.15 +0.36 
มีนาคม 2563 16.86 16.35 16.83 16.42 +0.41 
พฤษภาคม  2563 16.40 16.25 16.63 16.22 +0.41 
กรกฎาคม 2563 16.32 16.32 16.57 16.16 +0.41 
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ข่าวที่ส าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

  วนัท่ี  14 กนัยายน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบีท้จากพืน้ท่ีเพาะปลกูได้ 245,900 แฮคแต หรือ 20.5% จากพืน้ท่ีเพาะปลกู

ทัง้หมด (1,198,500 แฮคแต) เพิ่มขึน้จาก 203,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะนี ้

เก็บเก่ียวบีท้ได้แล้ว 10.3 ล้านตนั เพิ่มขึน้จาก 8.8 ล้านตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบีท้เฉล่ียอยูท่ี่ 41.77 

ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.50 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี  11  กนัยายน  2560  ผู้ผลิตน า้ตาลแหง่รัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานว่า ในปี 2560/ 

2561  รัสเซียอาจจะผลิตน า้ตาลได้ 6.3-6.5 ล้านตนั (มลูคา่น า้ตาลทรายขาว) โดยสภาพอากาศท่ีดีในทาง

ภาคใต้ของประเทศ  ขณะท่ีผลผลิตทางภาคกลางและรัฐ Volga ตกต ่า  และในเดือนกนัยายน-ตลุาคม 

สภาพอากาศท่ีดีจะท าให้ผลผลิตในเดือนกนัยายนเพิ่มขึน้ถึง 10 ตนั/แฮคแต  ในขณะท่ีเดือนตลุาคม

ปริมาณฝนท่ีตกมากอาจเพิ่มความเสียให้ท าให้ไมส่ามารถเก็บเก่ียวบีท้ได้    ขณะเดียวกนัสถาบนัวิจยั

ตลาดเกษตร (IKAR)  

คาดการณ์การผลิตน า้ตาลว่าอาจจะจะมากกวา่หรือน้อยกวา่ปีก่อนประมาณ 100,000 ตนั ขณะท่ีในปี 

2559  รัสเซียเก็บเก่ียวบีท้ได้จ านวน 51.4 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 32% จากปี 2558 ซึง่ผลผลิตน า้ตาลมีจ านวน 

6.2 ล้านตนั มากกว่าการบริโภคภายในประเทศท่ีมีจ านวน 5.8 ล้านตนั   

 วนัท่ี  12  กนัยายน  2560  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานว่า เพียง ณ วนัท่ี 11 กนัยายน  

2560  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบีท้จากพืน้ท่ีเพาะปลกูได้ 8,720 แฮคแต หรือ 8.9% ของพืน้ท่ีเพาะปลกู

ใน 

ปีนี ้ 97,900 แฮคแต ลดลงจาก 12,100 แฮคแต  ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะนีเ้ก็บเก่ียว

บีท้ได้แล้ว 377,000 ตนั ลดลงจาก 496,300 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบีท้เฉล่ียอยูท่ี่ 43.24 ตนั/แฮค

แต เพิ่มขึน้จาก 41.17 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน แตเ่ปอร์เซนต์น า้ตาลลดลงมาอยู่ท่ี 15.17% จาก 16.33% 

โดย   ฤดกูารผลิตปี 2560 เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 30 สิงหาคม ช้ากว่าปีก่อน 5 วนั  ขณะเดียวกนั The 

Association of Sugar  Producers  (Belsahar)   คาดวา่ในปีนีจ้ะผลิตน า้ตาลจากบีท้ได้  4.5  ล้านตนั   

มากกวา่ปีก่อน  
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200,000 ตนั  คาดวา่ผลผลิตบีท้เฉล่ียจะเพิ่มขึน้เป็น 47.0 ตนั/แฮคแต  เพิ่มขึน้จาก 44.6 ตนั/แฮคแต ในปี 

2559   ผลการทดสอบบีท้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน แสดงให้เห็นวา่น า้หนกัหวับีท้เฉล่ียอยู่ท่ี 660 กรัม เพิ่มขึน้

จาก 603 กรัม ในเวลาเดียวกนัของปี 2559 การเพาะปลกูบืท้ในปีนีล้่าช้ากวา่ปกติ เน่ืองจากเกิดน า้ค้าง

แข็งในฤดใูบไม้ผลิและการเจริญเตบิโตของบีท้ช้าลง  และบีท้จะเจริญเตบิโตดีในเดือนสิงหาคม  แต่

เปอร์เซนต์ น า้ตาลยงัคงต ่ากวา่ปีก่อนเล็กน้อย และในปี 2560/2561 มีเปา้หมายการผลิตน า้ตาลจากบีท้

ได้อยา่งน้อย 600,000 ตนั เพิ่มขึน้จาก 592,000 ตนั ในปีก่อน  นอกจากการบริโภคภายในประเทศแล้วเบ

รารุสยงัสง่ออกน า้ตาลไปยงัประเทศตา่ง ๆ ประมาณ 15 ประเทศ รวมทัง้ รัสเซีย ยเูครน มอลโดวา 

อาเซอร์ไบจาน คาซคัสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อาร์เมเนีย และจอร์เจีย 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  12  กนัยายน  2560  มีรายงานวา่ พายเุฮอริเคน Irma ได้สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม

น า้ตาลของคิวบา และน า้ท่วมพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยในหลายรัฐ ทัง้นี ้ นาย Liobel Perez โฆษกของ 

AZCUBA ซึง่เป็นผู้ผลิตน า้ตาลรายหนึง่กล่าววา่อ้อยบางแหง่มีสงูถึง 300,000 แฮคแต และ 40% ของ

โรงงานน า้ตาลในประเทศได้รับความเสียหาย รวมทัง้คลงัสินค้า และส่วนอ่ืน ๆ ของโครงสร้างพืน้ฐานทาง

อตุสาหกรรม ถึงแม้วา่ในชว่ง 15 ปีท่ีผา่นมา อตุสาหกรรมน า้ตาลของคิวบาจะมีการลดลงอยา่งมาก แต่

ยงัคงมีความส าคญัมากท่ีสดุในด้านการจ้างงาน และการสง่ออก เป็นเวลา 3 วนัท่ีพายเุฮอริเคน Irma พดั

เข้าสูช่ายฝ่ังทางตอนเหนือของเกาะโดยพดัจากตะวนัออกไปตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตท่ีเป็น

ศนูย์กลางการผลิตน า้ตาลของควิบาก่อนมุง่หน้าไปทางเหนือสูฟ่ลอริด้า รัฐบาลควิบาได้เร่ิมประเมินความ

เสียหาย ดงันัน้รายงานจงึอยูใ่นขัน้เบือ้งต้น โดยในฤดกูารผลิตปี 2559/2560 ควิบาผลิตน า้ตาลได้ 1.8 

ล้านตนั ซึง่โดยทัว่ไปอ้อยคอ่นข้างมีความยืดหยุน่ มกัจะล้มลงภายใต้สภาวะพาย ุ ดงันัน้จะมีความ

เสียหายบ้าง อยา่งไรก็ตามแสงแดดและสภาพอากาศท่ีแห้งมากในชว่งหลงั ๆ จะช่วยให้ต้นอ้อยสามารถ

ยืนขึน้ได้ และมีความเป็นไปได้อีกประการหนึง่คือ ภาวะน า้ท่วมอาจท าให้อ้อยเนา่ไมส่ามารถเก็บเก่ียวได้ 
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อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี  13 กนัยายน  2560 Unica  รายงานผลผลิตอ้อย น า้ตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-

ใต้ 

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กนัยายน  2560  ดงันี ้
                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลังของเดือนสิงหาคม
มิถุนายน 

ยอดสะสม 

ปี 
 2560/61 

ปี  
2559/60 

เปลี่ยนแปล
ง 
(%) 

ปี 
2560/61 

ปี 
2559/60 

เปลี่ยนแปล
ง 
(%) 

ผลผลิตอ้อย (1,000 ตนั) 38,912 38,597 +0.82 381,516 395,835 -3.62 
ผลผลิตน า้ตาล (1,000 ตนั) 2,536 2,548 -0.47 23,260 22,501 +3.37 

 

ผลผลิตเอทานอล (พนัล้านลิตร) 1.774 1.720 +3.14 15,293 16,542 -7.55 
ATR (กก/ตนัอ้อย) 145.67 145.07 +0.41 131.99 130.75 +0.95 
สดัสว่นอ้อยน าไปผลิตน า้ตาล (%) 46.95 47.75 -1.68 48.48 45.63 +6.25 
สดัสว่นอ้อยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

53.05 52.25 +1.53 51.52 54.37 -5.24 
 

  วนัท่ี  13 กนัยายน 2560 มีรายงานวา่ ในปี 2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 

โรงงาน 

น า้ตาลในทางภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล ผลิตน า้ตาลได้ 139,260 ตนั (tel quel) 

ลดลงจาก 160,886 ตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน โรงงานทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือมี

สดัสว่นประมาณ 10% ของทัง้ประเทศ  โดยถึงขณะนีป้ริมาณอ้อยเข้าหีบมีจ านวน 6.129 ล้านตนั  แทบ

ไมเ่ปล่ียนแปลงจาก 6.174 ล้านตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 351.1 ล้านลิตร  เพิ่มขึน้จาก 

348.1 ล้านลิตร ในปีก่อน  และในปี 2559/2560  ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมาณอ้อยเข้า

หีบจ านวน 44.704 ล้านตนั  ผลผลิตน า้ตาลมีจ านวน 3.107 ล้านตนั  และผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 

1.603 พนัล้านลิตร 
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เอเชีย 

  วนัท่ี  15 กนัยายน  2560  มีรายงานวา่ ในปี 2560/2561  พืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยของจีนจะเพิ่มขึน้ 

เป็น 17.52 ล้าน mu เพิ่มขึน้ 3.4% จากปีก่อน  โดยพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยท่ีส าคญัได้แก่มณฑลกวางสีคาด

วา่จะเพิ่มขึน้ 2% เป็น 10.8173 ล้าน mu จาก 10.6041 ล้าน mu  อนัดบัท่ี 2 มณฑลยนูนาน เพิ่มขึน้ 

6.7% เป็น 4.2503 ล้าน mu  จาก 3.9838 ล้าน mu มณฑลกว้างตุ้งเพิ่มขึน้ 6.6% เป็น 1.7907 ล้าน mu  

จาก 1.6795 ล้าน mu  ขณะท่ีพืน้ท่ีอ้อยในมณฑลไหหล าคาดวา่จะลดลง 5.8% เหลือ 379,100 mu  จาก 

402,600 mu  สว่นมณฑลอ่ืน ๆ จะอยูท่ี่ 285,000 mu 

  วนัท่ี  15 กนัยายน  2560  คณะกรรมการประสานงานด้านเศรษฐกิจ (ECC) ของปากีสถาน

รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน รัฐบาลปากีสถานอนญุาตให้โรงงานน า้ตาลสามารถสง่ออกน า้ตาลได้

อีก 500,000 ตนั โดยในท่ีประชมุ ECC นายกรัฐมนตรี Shahid Khaquan Abbasi กลา่ววา่ปากีสถานมี

น า้ตาลท่ีจะสง่ออกได้ถึง 2.788 ล้านตนั และสมาคมโรงงานน า้ตาลปากีสถาน (PSMA) ได้เรียกร้องให้

รัฐบาลอนญุาตให้มีการสง่ออกน า้ตาล 2 ล้านตนั และให้เงินอดุหนนุการสง่ออก 19,000 รูปีปากีสถาน 

(180 เหรียญสหรัฐฯ) ตอ่ตนั เน่ืองจากราคาน า้ตาลในตลาดโลกท่ีตกต ่า   รวมในปี 2559/2560 (ตลุาคม-

กนัยายน) ECC อนญุาตให้สง่ออกน า้ตาลจ านวน 1.225 ล้านตนั  ครัง้แรกจ านวน 225,000 ตนั ซึง่ได้

อนมุตัเิม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม ตามด้วย 200,000 ตนั เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม และ 300,000 ตนั เม่ือวนัท่ี 18 

กรกฎาคม  

  วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 มีรายงานวา่ ในปี2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียตัง้เปา้หมาย 

วา่จะผลิตน า้ตาลได้ 10.3 ล้านตนั (มลูคา่น า้ตาลทรายขาว)  เพิ่มขึน้จาก 8.77 ล้านตนั ในปีก่อน  

เน่ืองจากปริมาณฝนและสภาพอากาศท่ีดี คาดว่าการหีบอ้อยจะเร่ิมวนัท่ี 10 ตลุาคม และจะหยดุชัว่คราว

เน่ืองในเทศกาล Diwali ก่อนจะเปิดท าการหีบอ้อยอีกครัง้ในวนัท่ี 25 ตลุาคม  รัฐ  Uttar Pradesh มี

โรงงานหีบอ้อยจ านวนทัง้สิน้  116 โรงงาน แตจ่ะมีประมาณ 30-40 โรงงานเป็นโรงงานเก่าไมส่ามารถท า

การหีบสกดัน า้ตาลคณุภาพสงูได้  ซึง่ทางรัฐบาลได้พยายามท่ีจะปรับปรุงพนัธุ์อ้อยและขัน้ตอนการหีบ

สกดั 
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วิจารณ์และความเห็น 

          ราคาน า้ตาลทรายดบิตลาดนิวยอร์คประจ าสปัดาห์นีไ้ด้ปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัสปัดาห์

ก่อนตามการเข้ามาซือ้น า้ตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ 

ทา่มกลางความวิตกเก่ียวกบัความเสียหายของผลผลิตอ้อยในควิบาท่ีเกิดจากพายเุฮอริเคนเออร์มาในช่วง

สดุสปัดาห์ท่ีผ่านมา และแรงหนนุจากการท่ีราคาน า้ตาลทรายดบิในตลาดโลกยงัคงอยูต่ ่ากวา่ราคาเอทา

นอลในบราซิล ซึง่อปุสงค์เอทานอลท่ีเพิ่มขึน้ในบราซิลได้ชว่ยหนนุราคาน า้ตาล โดยกระตุ้นให้โรงงาน

ตา่งๆ แปรรูปอ้อยเป็น    เอทานอลมากกว่าน า้ตาล  ส าหรับสถานะของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่งๆ 

ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 ปรากฎวา่ได้ถือตัว๋ขายน า้ตาลสทุธิ (Net Short) เป็นจ านวน 91,784 ล็อต 

หรือประมาณ 4.663 ล้านตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน า้ตาลสทุธิ (Net Short)  103,686 ล็อต หรือประมาณ 

5.265 ล้านตนั ในสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ (5 กนัยายน 2560)   ส าหรับในระยะสัน้ ๆ   หากปัจจยัพืน้ฐานตา่ง 

ๆ ของตลาดไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  คาดวา่ราคาน า้ตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซือ้และ

ขายของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ 

  

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

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากัด 

18  กันยายน 2560   
 

  

  
  

 


