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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม – 1  กนัยายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (28  สิงหาคม – 1 กนัยายน  2560) )  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 35 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   

ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน  

หลงัรายงานจากบราซิลบ่งช้ีวา่มีการหีบออ้ยนอ้ยกวา่คาดในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคม   หลงัจากนั้นราคา

ไดป้รับตวัลดลงมากท่ีสุดในรอบ  1  เดือน อนัเป็นผลจากแรงขายตดัขาดทุน แต่จากแรงซ้ือคืน ขณะท่ีการ

คาดการณ์เก่ียวกบัอุปสงคเ์อทานอลท่ีเพิ่มข้ึนอาจท าใหมี้ปริมาณออ้ยนอ้ยลงส าหรับการผลิตน ้าตาลใน

บราซิล  ในขณะท่ีบริษทั Petrobras ของบราซิลไดป้รับข้ึนราคาน ้ามนัเบนซินและราคาน ้ามนัดีเซล ท าใหร้าคา

น ้าตาลปรับตวัข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ   สัปดาห์  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง เม่ือตลาดตอ้งเผชิญกบัแรงเท

ขายหลงัไม่สามารถฝ่าแนวตา้นทางเทคนิคท่ีระดบั 14.40-14.50 เซนต ์ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.63-14.44 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.75 เซนต ์ 

ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.28 เซนต ์หรือ 2.00% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 14.30-15.01 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.36 เซนต ์ลดลง  0.33  เซนต ์หรือ 2.25% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 กนัยายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 สิงหาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.44 13.63 13.75 14.03 -0.28 
มีนาคม 2561 15.01 14.30 14.36 14.69 -0.33 
พฤษภาคม 2561 15.22 14.53 14.61 14.93 -0.32 
กรกฎาคม 2561 15.39 14.78 14.86 15.16 -0.30 
ตุลาคม 2561 15.70 15.14 15.23 15.49 -0.26 
มีนาคม 2562 16.22 15.68 15.77 16.00 -0.23 
พฤษภาคม 2562 16.16 15.71 15.77 16.00 -0.23 
กรกฎาคม 2562 16.15 15.75 15.78 16.00 -0.22 
ตุลาคม 2562 16.29 16.06 15.94 16.16 -0.22 
มีนาคม 2563 16.55 16.35 16.22 16.44 -0.22 
พฤษภาคม  2563 16.33 16.12 16.03 16.27 -0.24 
กรกฎาคม 2563 - - 15.97 16.24 -0.27 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  1  กนัยายน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 97,700 แฮคแต หรือ 8.1% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 83,100 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้  .1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.6 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  2.03 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

 3.02 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลคร้ัง

แรกในฤดูการผลิต 2560/2561  ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561    ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 384,922 314,487 288,819 356,451 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 81.8 79.1 71.2 84.3 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 31,487,313 23,663,748 20,570,291 30,063,902 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.78 17.83 17.93 17.27 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) 

4,980,581 3,803,956 3,320,089 4,679,693 
 

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 สวสิเซอร์แลนดร์ายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของปี 2560 เพียง  ณ วนัท่ี 

22  สิงหาคม  2560  เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
เฉล่ีย 5 ปี 

(2555-2559) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.40 15.80 16.50 15.80 15.60 17.40 16.20 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 73.7 54.40 68.20 85.20 59.60 72.30 67.90 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  12.07 8.61 11.15 13.10 9.33 12.56 11.01 
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สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.50 15.90 17.00 15.40 15.90 16.60 16.16 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 76.50 64.00 61.90 82.20 55.70 82.90 69.34 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  12.54 10.12 10.37 12.67 8.90 13.76 11.16 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  28  สิงหาคม  2560 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16  สิงหาคม  2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนสิงหาคม

มิถุนายน 

ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 45.29 45.13 +0.3 342.61 357.24 -4.1 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.16 2.98 +6.0 20.72 19.95 +3.9 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

1.95 1.94 +0.2 13.52 14.82 -8.8 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 146.29 142.63 +2.6 130.43 129.20 +1.0 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

50.0 48.6 +3.0 48.7 45.4 +7.3 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

50.0 51.4 -2.9 51.3 54.6 -6.0 
 

อฟัริกา 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560   แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของมอริเชียสรายงานประจ าสัปดาห์

เพียงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2560 วา่มอริเชียสผลิตน ้าตาลได ้13,0 9 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 14,558 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน และเทียบกบั 13,776 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 2560/2561 

(กนัยายน-สิงหาคม) ถึงปัจจุบนัมีจ านวน 97,230 ตนั ลดลงจาก 122,955 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน อตัราการหีบสกดัลดลงมาอยูท่ี่ 8.76%  จาก 9.41% ในปีก่อน 
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รายการ 

ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี  

 2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 142,242 137,421 +3.51 1,109,791 1,306,269 -15.04 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 13,049 13,776 -5.28 97,230 122,955 -20.92 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 10.67 11.53 -7.46 10.34 10.97 -5.74 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.17 10.02 -8.48 8.76 9.41 -6.91 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.90 79.50 -3.27 78.40 80.90 -3.09 

  

โอเชียเนีย 

วนัท่ี  30 สิงหาคม 2560  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 27  สิงหาคม  2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 

1,602,57   ตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 1,631,559  ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 มีจ านวน 

15,087,953 ตนั หรือ   .2%  ของประมาณการท่ีคาดวา่จะผลิตได ้34.151 ลา้นตนั ลดลงประมาณ 50,000 ตนั 

จากท่ีคาดการณ์ไวใ้นสัปดาห์ก่อน  ส่วน  CCS อยูท่ี่ 14.10% และ CCS สะสมอยูท่ี่ 12.70%  โดยเร่ิมตน้เปิดหีบ

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา ไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และในปี 2560 คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 

6% จาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควีนส์แลนด ์ โดยเฉพาะพื้นท่ีแถบโรงงานน ้าตาล 

Maryborough ไดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายุ

ไซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

เอเชีย 

วนัท่ี  31  สิงหาคม  2560  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล 

ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2560/2561  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  

(MT.) 

Hi-Pol.  

(MT.) 

พรีเมี่ยม  

(จุด) 
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 Agrex Asia Pte. Ltd. 9,000.00 - 131 

Czarnikow Group Ltd. - 13,333.33 87 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 Agrex Asia Pte. Ltd. 9,000.00 - 131 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2561 Bunge Agritrade S.A. - 24,000.00 78 

              รวม/เฉลี่ย 18,000.00 37,333.33 97.4096 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2560/2561 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2561 130,333.33 (97.75%) 77.7928 3,000.00 (2.25%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 117,000.00 (87.75%) 79.1026 16,333.33 (12.25%) 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2561 36,000.00  (27.00%) 84.6667 97,333.34 (73.00%) 

รวม/เฉลีย่ 283,333.33 (70.83%) 79.2071 116,666.67 (29.17%) 

 
วจิารณ์และความเห็น 

      ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบั

สูงสุดในรอบ   สัปดาห์ (31 สิงหาคม 2560)  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ราคา

น ้ามนัท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนและเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน  ในขณะท่ีผลตอบแทนในการผลิตเอทานอลยงัคง

มากกวา่การผลิตน ้าตาล  อยา่งไรก็ดีเม่ือราคาไม่สามารถเคล่ือนไหวผา่นแนวตา้นท่ีระดบั 1 . 0-1 .50 เซนต ์

ไปได ้ ท าใหมี้แรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ราคาจึงปรับตวัลดลงอีกคร้ัง  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น จ านวน 

117,659 ล็อต หรือประมาณ 5.977 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  มากสุดเป็น

ประวติัการณ์จ านวน 133,284 ล็อต หรือประมาณ 6.771 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (22 สิงหาคม 2560)   

ส าหรับในระยะสั้น ๆ   คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา 

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4  กนัยายน 2560   
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