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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  14 - 18  สิงหาคม    2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 14 - 18 สิงหาคม   2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 33 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในวนัแรก

ของสัปดาห์ราคาปรับตวัเพิ่มข้ึน หลงัร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ท่ี 13.11 เซนตใ์นสัปดาห์ท่ีผา่น

มา ก่อนท่ีจะปรับลดลงโดยถูกกดดนัจากปัจจยัพื้นฐานท่ีซบเซา ตลาดมีความวติกลดลงเก่ียวกบัภาวะอากาศ

แหง้ในบราซิลซ่ึงเป็นประเทศปลูกออ้ยชั้นน า แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวั

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ (16 สิงหาคม 2560)  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนโดย

ไดรั้บแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าข้ึน และจากแรงซ้ือคืน ขณะจากภาวะฝนตกในภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลซ่ึงอาจชะลอการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ย แต่ราคาถูกสกดัจากแนวโนม้การผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนทัว่

โลก โดยองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดการณ์วา่ ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ใน

ปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ 4.6 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  3.9 ลา้นตนัในปีการ

ผลิตก่อน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.92-

13.58 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.41 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.21 เซนต ์หรือ 1.59% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.77-14.39 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 14.17 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.12 เซนต ์หรือ 0.85% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

18 สิงหาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 13.58 12.92 13.41 13.20 +0.21 
มีนาคม 2561 14.39 13.77 14.17 14.05 +0.12 
พฤษภาคม 2561 14.64 14.02 14.41 14.35 +0.06 
กรกฎาคม 2561 14.88 14.27 14.63 14.62 +0.01 
ตุลาคม 2561 15.21 14.59 14.95 14.97 -0.02 

02 มีนาคม 2562 15.73 15.13 15.46 15.50 -0.04 
พฤษภาคม 2562 15.52 15.18 15.49 15.51 -0.02 
กรกฎาคม 2562 15.56 15.20 15.52 15.53 -0.01 
ตุลาคม 2562 15.71 15.37 15.69 15.70 -0.01 
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มีนาคม 2563 15.98 15.65 15.98 16.00 -0.02 
พฤษภาคม  2563 15.67 15.65 15.85 15.87 -0.02 
กรกฎาคม 2563 - - 15.85 15.87 -0.02 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดวา่ในปี 2560/2561  จะมีผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 4.6 ลา้นตนั  เทียบกบัผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  3.9 ลา้นตนั ในปีการ

ผลิตก่อน  โดยผลผลิตน ้าตาลโลกคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเกือบ 7% เป็น 179.3 ลา้นตนั  เน่ืองจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนใน

อินเดีย  สหภาพยโุรป ไทย และจีน   ทั้งน้ี อินเดียเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลใหญ่อนัดบั 2 ของโลก คาดวา่ในปี 2560/2561  

จะผลิตน ้าตาลได ้25 ลา้นตนั  (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 20.5 ลา้นตนั ในปีการผลิตก่อน  ส่วนสหภาพยโุรปคาดวา่จะ

ผลิตน ้าตาลได ้ 18.6 ลา้นตนั จาก 15.9 ลา้นตนั   และคาดวา่ปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกจะเพิ่มข้ึน 1.8% เป็น

จ านวน 174.7 ลา้นตนั    

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  15  สิงหาคม  2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 24,800 แฮคแต หรือ 1.1% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เทียบกบั 23,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

1.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.1 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.70 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 45.38 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน อน่ึง พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทในปีน้ีจะเพิ่มข้ึน 7.9% จาก 1,110,400  แฮคแต 

ในปีก่อน   

 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย   

รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 5 ของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ดงัน้ี 

 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.56 14.39 14.40 15.90 13.70 14.60 14.60 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 403.0 425.0 411.0 412.0 444.0 414.0 421.2 
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น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

58.68 61.16 59.18 65.51 60.83 60.44 61.42 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

38.69 41.23 37.81 38.32 39.52 36.02 38.58 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

5.63 5.93 5.44 6.09 5.41 5.26 5.63 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 91,600 
 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 มีรายงานวา่ ในระหวา่งกลางเดือนมิถุนายนถึงส้ินเดือนกรกฎาคม โรงงาน

น ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลผลิตน ้าตาลไดม้ากจนตอ้งน าไปเก็บเป็นสต็อคจ านวน 2.8 ลา้นตนั ท าใหมี้

ปริมาณน ้าตาลในสตอ็คเพิ่มข้ึนเป็นมากกวา่ 7.0 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดใหม่ของปีน้ี เทียบกบั 6.7 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยสต็อคน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล เป็นน ้าตาล VHP มีจ านวน 4.0 

ลา้นตนั (4.1 ลา้นตนั ในปีก่อน)   น ้าตาลคริสตลั  2.9 ลา้นตนั (2.4 ลา้นตนั ในปีก่อน)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่

เป็นน ้าตาลออร์แกนิคและน ้าตาลรีไฟน์ 

 วนัท่ี  14  สิงหาคม  2560 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคม

มิถุนายน 

ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 50.74 49.43 +2.71 297.33 312.10 -4.73 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.41 3.12 +9.29 17.57 16.97 +3.54 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

2.08 2.08 - 11.57 12.88 -10.17 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 140.29 137.71 +1.87 128.02 127.26 +0.60 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

50.33 48.05 +4.75 48.43 44.85 +7.96 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

49.67 51.95 -4.39 51.57 55.15 -6.49 
 

อฟัริกา 

วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560  มีรายงานวา่บริษทั ESIIC ของอียปิตซ้ื์อน ้าตาลทรายดิบจ านวน 50,000 ตนั  

ท่ีราคา 325 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  CIF ก าหนดรับมอบเดือนพฤศจิกายน 
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วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560 แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของมอริเชียสรายงานประจ าสัปดาห์

เพียงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2560 วา่มอริเชียสผลิตน ้าตาลได ้13,441 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 10,815 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน และเทียบกบั 13,677 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 2559/2560 

(กนัยายน-สิงหาคม) ถึงปัจจุบนัมีจ านวน 69,622 ตนั ลดลงจาก 92,617 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน อตัราการหีบสกดัลดลงมาอยูท่ี่ 8.63%  จาก 9.25% ในปีก่อน 

 

รายการ 

ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี  

 2559/60 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 149,803 139,757 +7.19 806,734 1,001,581 -19.45 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 13,441 13,677 -1.73 69,622 92,617 -24.83 

เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 10.53 11.35 -7.22 10.24 10.82 -5.36 

อตัราการหีบสกดั (%) 8.97 9.79 -8.38 8.63 9.25 -6.70 

ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.20 81.40 -1.47 79.00 80.00 -1.25 

  

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 13  สิงหาคม  2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 

1.591  ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.568 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน  CCS อยูท่ี่ 13.46% เพิ่มข้ึนจาก 13.30% ในสัปดาห์

ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีจ านวน 11.854 ลา้นตนั หรือ 34.6%  ของ

เป้าหมายท่ีคาดการณ์วา่จะผลิตไดใ้นปีน้ี  และ CCS สะสมจะอยูท่ี่ 12.55%  นอกจากนั้น ASMC ไดค้าดการณ์

วา่ผลผลิตออ้ยในปีน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 34.235 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก  33.955 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเร่ิมการหีบ

ออ้ย โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา และไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และในปี 2560 คาดวา่

ผลผลิตออ้ยจะลดลงจาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควีนส์แลนด ์โดยเฉพาะพื้นท่ีแถบ

โรงงานน ้าตาล Maryborough ไดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากพายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 
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เอเชีย 

 

 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560  The Suagr  Regulatory Administration  (SRA)  ของฟิลิปปินส์รายงาน

ผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ในปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม)  เพียงวนัท่ี 6 สิงหาคม มีจ านวน 2.5 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึน 11.7% จาก 2.238 ลา้นตนั  ท่ีผลิตไดใ้นปี 2558/2559  และเพิ่มข้ึน 11.1% จากประมาณการใน

เบ้ืองตน้ท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 2.25 ลา้นตนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

      ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัเคล่ือนไหวเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์  แต่หลงัจาก

นั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าข้ึน  และจากแรงซ้ือคืน 

(Short-covering) ขณะท่ีภาวะฝนตกในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลซ่ึงอาจชะลอการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ย  แต่ราคา

ยงัคงถูกสกดัจากแนวโนม้การผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลก โดยองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO)  คาดการณ์

วา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ 4.6 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีเกิดภาวะผลผลิตน ้าตาล

โลกส่วนขาด (Deficit)  3.9 ลา้นตนัในปีการผลิตก่อน  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น จ านวน 121,826 ล็อต หรือประมาณ 

6.189 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 84,136 ล็อต หรือประมาณ 4.274 ลา้นตนั  

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  เน่ืองจากราคาน ้าตาลในเดือนใกลย้งัคงต ่ากวา่ผลตอบแทนในการ

ผลิตเอทานอลของบราซิล  ดงันั้นแนวโนม้ท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงจึงอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

21 สิงหาคม  2560   
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