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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  ธันวาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (18 - 22  ธนัวาคม 2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 51 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค

และการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาดของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัขอ้มูลของรัฐบาลสหรัฐฯ 

บ่งช้ีวา่กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ไดเ้พิ่มสถานะขายสัญญาน ้าตาลสุทธิในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 12 

ธนัวาคมเป็นจ านวนมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  ประกอบกบัราคา

สินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวสูงข้ึน 4 วนัติดต่อกนั  และราคา

เคล่ือนไหวแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์  ก่อนท่ีจะอ่อนตวัลงมาบา้งในวนัท าการสุดทา้ย  ขณะท่ีการซ้ือ

ขายไดเ้บาบางลงก่อนวนัหยดุในเทศกาลคริสตม์าส  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

มีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.71-14.82 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.60 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน 0.94 เซนต ์ หรือ    6.88% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 13.61-14.65 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.54 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.02 เซนต ์หรือ 7.54% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22  ธนัวาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 ธนัวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด 

(-) 
มีนาคม 2561 14.82 13.71 14.60 13.66 +0.94 
พฤษภาคม 2561 14.65 13.61 14.54 13.52 +1.02 
กรกฎาคม 2561 14.70 13.64 14.61 13.57 +1.04 
ตุลาคม 2561 14.92 13.90 14.83 13.81 +1.02 
มีนาคม 2562 15.43 14.47 15.35 14.33 +1.02 
พฤษภาคม 2562 15.31 14.51 15.36 14.36 +1.00 
กรกฎาคม 2562 15.29 14.55 15.38 14.38 +1.00 
ตุลาคม 2562 15.43 14.83 15.54 14.55 +0.99 
มีนาคม 2563 15.70 15.48 15.87 14.88 +0.99 
พฤษภาคม  2563 15.31 15.31 15.72 14.73 +0.99 
กรกฎาคม 2563 - - 15.65 14.67 +0.98 
ตุลาคม 2563 - - 15.76 14.78 +0.98 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี  20 ธนัวาคม 2560  F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2560/2561    

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                                                           หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 

2560/2561 

ปี 2559/2560 ปี 

2558/2559 

ปี 

2557/2558 

ปี 

2556/2557 สตอ็คตน้ปี 67,442.0 71,652.6 80,503.2 79,333.8 74,255.4 
ผลผลิต 189,168.8 179,594.5 174,150.6 180,641.3 181,469.6 
การน าเขา้ 67,480.8 68,543.3 71,896.3 64,340.3 63,887.7 
การบริโภค 184,231.8 180,548.1 180,187.2 178,657.7 175,769.6 
การส่งออก 68,550.5 71,800.3 74,710.3 65,154.4 64,509.3 
สตอ็คปลายปี 71,309.4 67,442.0 71,652.6 80,503.2 79,333.8 
+/- ผลผลิต  9,574.3 5,443.9 -6,490.7 -828.3 -2,693.5 
+/- %  5.33 3.13 -3.59 -0.46 -1.46 
+/- การบริโภค 3,683.7 360.9 1,529.5 2,888.1 4,092.6 
+/-% 2.04 0.20 0.86 1.64 2.38 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
38.71 37.35 39.77 45.06 45.14 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน /ส่วน

ขาด 

3,867.4 -4,210.6 -8,850.6 1,169.4 5,078.4 
 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐเช็กคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 จะผลิต 

น ้าตาลทรายขาวจากบ้ืทได ้620,000 ตนั ต ่ากวา่ 650,000 ตนั   ในประมาณการเดิม แต่เพิ่มข้ึนจาก 592,656 ตนั 

ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทจะมีจ านวน 4.4 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.728 ลา้นตนั ในปีก่อน แต่เปอร์เซนต์

น ้าตาลคาดวา่จะลดลงเหลือ 17.5% จาก 18.2% ในปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี เร่ิมกระบวนการผลิตเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 

(เร็วกวา่ปีก่อน 2 วนั)  และคาดวา่จะส้ินสุดในวนัท่ี 31 มกราคม (เร็วกวา่ปีก่อน 1 วนั ) ระยะเวลาในการผลิตใน

ปีน้ีจะมีจ านวน 120 วนั เทียบกบั 116.7  วนัในปีก่อน และคาดวา่จะมีการใชบ้ี้ทอีก 700,000 ตนั ส าหรับการใช้

ประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการผลิตน ้าตาล (เช่นการผลิตเอทานอล) เพิ่มข้ึนจาก 689,000 ตนั ในปีท่ีผา่นมา 

และในปี 2560 จะเก็บเก้ียวบ้ีทไดจ้ากพื้นท่ีเพาะปลูก  65,502 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 60,988 แฮคแต ในปีก่อน  

โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทส าหรับการผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 58,300 แฮคแต จาก 51,353 แฮคแต ในปีก่อน 
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วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่สภาพอากาศ 

ท่ีอบอุ่นและมีฝนตกในบางภูมิภาคของรัสเซียจะส่งผลใหก้ารขนส่งบ้ีทไปสู่โรงงานหยุดชะงกัซ่ึงมี 54 โรงงาน

ยงัคงด าเนินงาน (ลดลงจาก 60 โรงงานในปีก่อน) ขณะท่ี 19 โรงงานไดส้ิ้นสุดการผลิต และอีก 2 โรงงานได้

หยดุด าเนินการชัว่คราวเน่ืองจากขาดแคลนหวับ้ีท  ในปีน้ีรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้51.3 ลา้นตนั โดยจ านวน 43.2 

ลา้นตนั  ไดส่้งเขา้โรงงาน และจ านวน 7  ลา้นตนั ยงัเก็บอยูใ่นไร่   เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ียอยูท่ี่ 14.27% เพิ่มข้ึน 

1.1%  จากปีก่อน และ Soyuzrossakhar ไดป้รับลดประมาณการการผลิตน ้าตาลปีปัจจุบนัลงเหลือ 6.5 ลา้นตนั 

จาก 6.6 ลา้นตนั ในประมาณการคร้ังก่อนและสูงกวา่ 6.2 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ี  Soyuzrossakhar  รายงาน

วา่ เพียง ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560  ในปี 2560/2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้5.75 ลา้นตนั  ซ่ึงมากกวา่ปี

ก่อน 500,000 ตนั และ  IKAR คาดการณ์วา่ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมจะผลิตน ้าตาลได ้6 ลา้นตนั เร็วกวา่เกือบ

หน่ึงเดือนในปีก่อน (29 มกราคม) 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม  2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,173,700 แฮคแต ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหรือ 

99.8% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 51,190,800 ตนั 

ลดลงจาก 51.17 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.62 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก  46.71 ตนั/แฮค

แต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี  21  ธนัวาคม 2560   มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 ฝร่ังเศสมีผลผลิตบ้ีท/แฮคแตท่ีดีและมี 

เปอร์เซนตน์ ้าตาลท่ี 18.2%  และอาจท าใหมี้ผลผลิตบ้ีทต่อแฮคแตสูงสุดเป็นคร้ังท่ี 3 ท่ี 93 ตนั/แฮคแต 

(เปอร์เซนตน์ ้าตาลมาตรฐานอยูท่ี่ 16%)  เทียบกบั 85 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และคาดวา่ผลผลิตบ้ีททั้งหมดจะอยู่

ท่ี 44.2 ลา้นตนั (16%) หรือ มากกวา่ปีท่ีแลว้ 10 ลา้นตนั  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 475,000 แฮคแต เพิ่มข้ึน 

20% จากปีก่อน ทั้งน้ีการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเพาะปลูกท าใหร้ะยะเวลาการเก็บเก่ียวบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 133 วนั จาก 

100 วนั ในปีก่อน  และจากการสอบถามเกษตรกรผูเ้พาะปลูกบ้ีทของฝร่ังเศส (CGB) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจาก

บ้ีทในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึนเป็น 6.1 ลา้นตนั จาก 4.8 ลา้นตนั  ในปีก่อน  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรฝร่ังเศสคาด

วา่ผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 5.995 ลา้นตนั 

 วนัท่ี  21 ธนัวาคม 2560  The European Commission รายงานวา่ EU ส่งออกน ้าตาลในช่วง 2 เดือน
แรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) มีจ  านวน 638,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 113,800 ตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์13%   ศรีลงักา 10%   ซีเรีย 9%   อิสราเอล 7%  และ         
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มอริทาเนีย 6%   ซ่ึงในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  EU ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน 1.3 ลา้นตนั 
ประเทศปลายทางท่ีส าคญั คือ อิสราเอลจ านวน 207,000 ตนั  อียปิต ์ 135,000 ตนั สวิสเซอร์แลนด ์80,000 ตนั 
นอร์เวย ์77,000 ตนั  และเลบานอน 72,000 ตนั   โดยในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมา EU น าเขา้น ้าตาลจ านวน 207,000  
ตนั  ลดลงจาก 310,000 ตนั  ในปีก่อน  และคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรปคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 EU จะ
ผลิตน ้าตาลได ้20.6 ลา้นตนั  และจะส่งออกจ านวน 2.8 ลา้นตนั  
 วนัท่ี  19 ธนัวาคม 2560   The EU Commisson รายงานวา่ หลงัจากท่ีสหภาพยโุรป (EU) ยกเลิก

โควตาการผลิตน ้าตาลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป็นตน้มา  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของ EU ในปี 2560/2561 จะ

เพิ่มข้ึน 22%  เป็น 20.5 ลา้นตนั  แต่หลงัจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงเหลือ 18.9 ลา้นตนั ในปี 2573/2574  เน่ืองจาก

ผูผ้ลิตจะเผชิญกบัราคาน ้าตาลท่ีคาดวา่จะลดลง, ผูบ้ริโภคห่วงใยเร่ืองสุขภาพมากข้ึน  และการแข่งขนัจากสาร

ใหค้วามหวาน  Isoglucose โดยในระยะปานกลางคาดวา่ราคาน ้าตาลทรายขาวใน EU จะลดลงเหลือ 400 ยูโร/

ตนั  จากค่าเฉล่ีย 443 ยโูร/ตนั  ในปี 2559/2560  ซ่ึงเป็นก่อนท่ีจะส้ินสุดระบบโควตาการผลิต  ส่วนในปี 

2573/2574 ความตอ้งการบริโภคน ้าตาลใน EU คาดวา่จะลดลงเหลือ 17.5 ลา้นตนั  ลดลง 5% จากปีน้ี  และการ

บริโภค Isoglucoseจะเพิ่มเป็น 1.8 ลา้นตนั  จาก 0.8 ลา้นตนั   ในขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลจะลดลงเหลือ 2.6 

ลา้นตนั จาก 3.0 ลา้นตนั  อน่ึง ในการประเมินดงักล่าว EU 28 ประเทศ  รวมถึงสหราชอาณาจกัรดว้ย 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) รายงานวา่ในเดือนตุลาคม  

2560 เยอรมนีผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้1,272,187 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1,232,946 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 ณ ส้ินเดือนตุลาคม มีจ านวน 1,943,166 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

1,634,952 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีบ้ีทส่งเขา้โรงงานจ านวน 12.941 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

10.930 ลา้นตนั ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.56% ลดลงจาก 17.95% ในปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561  

เพียง ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 71,267 71,773 -0.71 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 5,799,524 5,789,569 +0.17 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 552,053 532,573 +3.66 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.52 9.20 +3.48 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.75 7.42 +4.39 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.38 80.67 +0.88 

 

 วนัท่ี 20  ธนัวาคม  2560 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2560  ได ้ 118,749 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 

121,136 ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 117,806 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปี

น้ีมีจ  านวน 434,868 ตนั  ลดลง 1.39% จาก 440,990 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

114.94 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 117.90 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.64 ตนั/แฮคแต ลดลง 

2.68% จาก 111.96 ตนั/แฮคแต 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  20 ธนัวาคม 2560  Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิลในปี 2560/ 

2561  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 
(ธนัวาคม 2560) 

 
 
 
 

ปี 2559/2560 
(ธนัวาคม 2560) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,738.60 9,049.20 -3.43 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.734 72.623 +0.15 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 635.60 657.18 -3.28 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 334.89 353.97 -5.39 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 39.46 38.69 1.99 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 27,047.51 27,807.52 -2.73 
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เอเชีย 

วนัท่ี  22 ธนัวาคม 2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 3  ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 4,549,447 4,248,402 +7.09 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 382,538 363,030 +5.37 
โมลาส (ตนั) 167,487 147,973 +13.19 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.41 8.55 -1.60 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.68 3.48 +5.70 

 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรก 

ของเดือนธนัวาคม อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 2.989 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 2.578 ลา้นตนั 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายน และ 2.564 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ

ผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้าตาลได ้6.940 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.346 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงาน 469 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มากกวา่ 20 โรงงานเม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวของปีก่อน และมากกวา่ 26 โรงงานเม่ือเทียบกบัสองสัปดาห์ก่อน  ในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้

2.550 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.725 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  176 

โรงงาน เพิ่มข้ึนจาก 144 โรงงานในปีก่อน  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 2.337 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

1.776 ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงาน 116 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตเพิ่มจากปีก่อน 1 โรงงาน รัฐ Karnataka ผลิต

น ้าตาลได ้ 1.15 ลา้นตนั  ซ่ึงมากกวา่ 50,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงาน 60 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต

มากกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน รัฐ Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้175,000 ตนั จาก 17 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 

19  โรงงาน ในปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 150,000 ตนั  รัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana มีโรงงาน 20 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  โดยเร่ิมท าการผลิตเม่ือกลางเดือนธนัวาคม (มากกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน)  และผลิต

น ้าตาลได ้100,000 ตนั  รัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้75,000 ตนั  ลดลงจาก 79,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงาน 

13 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  จาก 23 โรงงานเม่ือปีก่อน  ในรัฐ  Madhya Pradesh มี 19 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้

75,000 ตนั  และรัฐ  Bihar มี 10 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้   100,000 ตนั รัฐ  Haryana มีโรงงาน 14 โรงงานท่ี

ด าเนินการผลิต  และผลิตน ้าตาลได ้ 115,000 ตนั  และในรัฐ Punjab มีโรงงาน 16 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  

ผลิตน ้าตาลได ้80,000 ตนั  
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  วนัท่ี  19  ธนัวาคม  2560  มีรายงานวา่มีปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 

ในรัฐ  Uttar Prsdesh ของอินเดียผลิตน ้าตาลได ้2,537,500 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 1,829,600 

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 25,180,200 ตนั จาก 18,542,600 ตนั ในปีก่อน 

เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 10.08%  จาก 9.87% ในปีก่อน   มี 116  จาก 119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 115 

จาก 116 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีในปี  2559/2560 ผลิตน ้าตาลได ้8.773 ลา้นตนั และ

คาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 10 ลา้นตนั ในปีน้ี 

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค และการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาดของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ   หลงัจากมีรายงานสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

ซ่ึงไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวนมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและ

ต่อเน่ือง ประกอบกบัราคาสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน 4 วนั

ติดต่อกนั และข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงในวนัท าการสุดทา้ย  ขณะท่ีปริมาณ

การซ้ือขายเบาบางลงก่อนวนัหยดุเทศกาลคริสตม์าส  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 109,079 ล็อต หรือ

ประมาณ 5.541 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  88,677  ล็อต  หรือประมาณ  4.505 ลา้น

ตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (12 ธนัวาคม 2560)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  เน่ืองจากใกลเ้ทศกาลคริสตม์าสและ

ข้ึนปีใหม่ ซ่ึงจะท าใหมี้ปริมาณการซ้ือขายเบาบาง  และราคาน ้าตาลคงจะเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 ธันวาคม 2560  
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