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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24  พฤศจิกายน  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (20 - 24  พฤศจิกายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 47 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ซ่ึงในสัปดาห์น้ีตลาดเปิดท า

การเพียง 4 วนั และในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้ของสหรัฐฯ (The 

U.S. Thanksgiving Day) โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงมาก  หลงัขอ้มูลบ่งช้ีวา่กลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ไดล้ดสถานะขาย (Net Short) ลงมากกวา่ท่ีคาด  ซ่ึงลดแนวโนม้ส าหรับการเขา้มา

ซ้ือคืนสัญญา อยา่งไรก็ตามหลงัจากนั้นมีแรงซ้ือกลบัเขา้มาเม่ือราคาปรับตวัข้ึนเหนือแนวรับ  14.84 เซนต ์ 

ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ไดแ้ขง็ค่าข้ึน และราคา

น ้ามนัดิบในตลาดโลกไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 2 ปี  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและ

ต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 6 เดือน  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.73-15.49 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.45 เซนต ์

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.08 เซนต ์หรือ 0.52% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 14.78-15.39 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.36 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.03 เซนต ์หรือ 0.20% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24 พฤศจิกายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

17 พฤศจิกายน  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 15.49 14.73 15.45 15.37 +0.08 
พฤษภาคม 2561 15.39 14.78 15.36 15.33 +0.03 
กรกฎาคม 2561 15.34 14.82 15.31 15.29 +0.02 
ตุลาคม 2561 15.47 15.05 15.45 15.45 - 
มีนาคม 2562 15.88 15.56 15.87 15.86 +0.01 
พฤษภาคม 2562 15.80 15.52 15.79 15.77 +0.02 
กรกฎาคม 2562 15.73 15.47 15.71 15.69 +0.02 
ตุลาคม 2562 15.81 15.56 15.79 15.77 +0.02 
มีนาคม 2563 16.07 15.86 16.05 16.02 +0.03 
พฤษภาคม  2563 15.85 15.66 15.85 15.83 +0.02 
กรกฎาคม 2563 15.76 15.66 15.77 15.76 +0.01 
ตุลาคม 2563 15.69 15.69 15.88 15.80 +0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,137,300 แฮคแต หรือ 96.7% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 49.1 ลา้นตนั ลดลงจาก 50.1 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับ

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.15 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 46.48 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ ตั้งแต่เร่ิมฤดู

การผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) รัสเซียส่งออกน ้าตาลมากกวา่ 80,000 ตนั และตั้งแต่ตน้เดือน

พฤศจิกายนรัสเซียไดส่้งออกน ้าตาลประมาณ 24,000 ตนั โดยส่งออกไปยงัอาเซอร์ไบจาน และคาซคัสถานเป็น

หลกั และรัสเซียยงัไดเ้ร่ิมส่งน ้าตาลไปยงัอุซเบกิสถานจ านวนประมาณ 6,700 ตนั โดยไดมี้การลงนามสัญญา

แลว้ 60,000 ตนั   และเพียง ณ วนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2560 รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้4,541,050 ตนั เพิ่มข้ึน 13.0% 

จาก 4,019,600 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 32,129,280 ตนั เพิ่มข้ึน 5.9% 

จาก 30,338,500 ตนั ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 14.13%  เพิ่มข้ึนจาก 13.25% ในปีก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาล 

70 โรงงาน จาก 75 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 73  โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.49 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 10.53 ลา้นตนั โดยมี

โรงงาน 46 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้1.48 

ลา้นตนั จากปริมาณหวับ้ีท 10.08 ลา้นตนั  ส าหรับอตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.15%  ลดลงจาก 14.68% ในปีก่อน  

การบริโภคภายในประเทศมีจ านวน 1.49 ลา้นตนั     และกระทรวงนโยบายการเกษตรคาดวา่ในปี 2560/2561 

การส่งออกน ้าตาลจะมีจ านวน 460,000 ตนั ลดลงจาก 770,000 ตนั ในปีก่อน 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561  

เพียง ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 5,672 4,685 21.07 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 408,396 375,523 8.75 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 29,326 31,424 -6.68 
อตัราการหีบสกดั (%) 7.18 8.37 -14.19 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 5.17 6.71 -22.92 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.00 80.15 -10.17 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน  2560  The Dominican Sugar Institute (Inazucar) ของสาธารณรัฐโดมินิกนั
รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ผลิตน ้าตาลได ้544,091 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทราย
ดิบ) หรือ 530,102 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 389,288 ตนั ในปีก่อน โดยมีปริมาณออ้ยท่ีผา่น
กระบวนการผลิต 4 โรงงาน จ านวน 5.461 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 27% จาก 3.981 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยผลิตจาก
โรงงาน Central Romana (3.320 ลา้นตนั) Cristóbal Colon (1.368 ลา้นตนั), Barahona (0.414 ลา้นตนั) และ 
Azucarera Provenir (0.359 ลา้นตนั) และผลิตกากน ้าตาลได ้ 40.1 ลา้นแกลลอน (213,000 ตนั)  เทียบกบั 28.1 
ลา้นแกลลอน ในปีก่อน  การส่งออกน ้าตาลในปี 2560/2561 มีจ านวน 185,136 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 
หรือ 177,376 ตนั (tel quel)  มูลค่า 98.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เทียบกบั 185,630 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  
มูลค่า 89.9 ลา้นเหรียญ ท่ีส่งออกในปี 2558/2559  ส าหรับในปี 2560/2561 คาดวา่จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 
5.495 ลา้นตนั ซ่ึงจะผลิตน ้าตาลได ้609,588 ตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายดิบ) หรือ 594,675 ตนั (tel quel) การผลิต
กากน ้าตาลจะมีจ านวนถึง 39.5 ลา้นแกลลอน (210,000 ตนั) 
 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ย 

ของออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบ

จ านวน 1,207,573 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 1,319,305 ตนั  ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 มี

จ านวน 30,589,013 ตนั  หรือ 91.5% ของประมาณการล่าสุดท่ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 33.440 ลา้นตนั และ

เทียบกบั 33.955 ลา้นตนั ในช่วงก่อนเปิดหีบ  ส่วน  CCS ลดลงจากสัปดาห์ท่ีแลว้อยูท่ี่  12.21%  และ CCS 

สะสมอยูท่ี่ 13.45%  แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบั 12.86% ในปีก่อน    
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โดยในปีน้ีไดเ้ร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา และจะด าเนินการต่อไปจนถึงกลางเดือน

ธนัวาคม และคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 8.4% จาก 36.507 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐค

วนีส์แลนดไ์ดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายุ

ไซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน  2560  ส านกัข่าวทอ้งถ่ินรายงานวา่การจ่ายเงินค่าออ้ยคร้ังแรกใน Guangxi ของ
จีนอยูท่ี่ 500 หยวน (75.4 เหรียญสหรัฐฯ) /ตนั  โดยอยูบ่นพื้นฐานของราคาน ้าตาลภายในประเทศ 6,800 
หยวน/ตนั  ถา้หากราคาน ้าตาลเพิ่มข้ึน ชาวไร่ออ้ยก็จะไดรั้บเพิ่ม 6%  เช่น ถา้ราคาขายเพิ่ม 500 หยวน เป็น 
7,300 หยวน/ตนั ราคาออ้ยสุดทา้ยก็จะปรับเพิ่ม 30 หยวน เป็น 530 หยวน/ตนั  อน่ึง ในปีท่ีแลว้ราคาออ้ยคร้ัง
แรกใน Guangxi อยูท่ี่ 480 หยวน/ตนั 
 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน  2560  มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ 

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้659,400 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 

275,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 6,863,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 2,924,900 

ตนั  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 9.61% เพิ่มข้ึนจาก 9.42% ในปีก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน  81 โรงงานจาก 

119 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตน ้าตาล เทียบกบั 67 โรงงานจาก 116 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตน ้าตาล ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงรัฐ Uttar Pradesh เป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ของอินเดียไดเ้ร่ิมเปิดหีบออ้ยในเดือน

ตุลาคม  ขณะท่ีในปี 2559/2560 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้ 8.773 ลา้นตนั  และคาดวา่ในปีน้ีจะผลิต

น ้าตาลไดป้ระมาณ 10 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ในฤดูการผลิต 

ปี 2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 มีโรงงานน ้าตาล 313 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

 น ้าตาล เพิ่มข้ึนจาก 222 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิตซ่ึงเร็วกวา่ปีก่อน

ตามท่ีคาดไวจ้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายนผลิตน ้าตาลไดสู้งถึง 1.373 ลา้นตนั  เทียบกบั 767,000 ตนั  ในช่วง 

45 วนัแรกของปีก่อน โดยรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้567,000 ตนั  เพิ่มสูงข้ึนจาก 193,000 ตนั ในปี

ก่อน  มีโรงงานน ้าตาล 78 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 55 โรงงานในปีก่อน    
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 ขณะท่ีรัฐ   Maharashtra   ผลิตน ้าตาลได ้326,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 192,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงาน 137 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 95 โรงงานในปีก่อน   และรัฐ Karnataka ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัท่ี 

3 ในปีน้ีตวัเลขยงัไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน ส่วนในรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้าตาลไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน  

ขณะเดียวกนั ISMA รายงานวา่ราคาน ้าตาลเฉล่ียตั้งแต่เดือนมีนาคม-กนัยายน 2560 อยูท่ี่ 36  รูปี/ กิโลกรัม 

  

วจิารณ์และความเห็น 

 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบ

กบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ   เม่ือราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 สามารถยนือยูเ่หนือระดบั 14.84 เซนต ์ 

ประกอบกบัราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกไดเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 2 ปี  นอกจากนั้นเงินเรียล

ของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน  แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลงมาก 

หลงัมีรายงานสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ไดล้ดสถานะถือตัว๋ขายสุทธิ (Net Short) ลดลง

มากกวา่ท่ีคาด  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่

ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา   

 

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

 

          

                     ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

27 พฤศจิกายน 2560 

 


