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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6  ตุลาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 2 – 6 ตุลาคม  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 40 ของปี 

2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยั

ทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   โดยในช่วงแรกราคาปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนหลงัทดสอบแนว

ตา้นทางเทคนิคอนัเป็นผลจากแรงซ้ือคืนสัญญา   หลงัมีการส่งมอบน ้าตาลดิบตามสัญญาเดือนตุลาคมเป็นปริมาณ

มาก ซ่ึงถูกมองวา่เป็นปัจจยัลบต่อตลาดท่ามกลางภาวะผลผลิตน ้าตาลลน้ตลาด ซ่ึงสวนทางกบัการร่วงลงอยา่งหนกั

ของตลาดสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน ๆ  ขณะท่ีดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน  ภาวะผลผลิตตึงตวัในระยะสั้นกระตุน้แรงซ้ือ

คืนสัญญา   โดยดีลเลอร์กล่าววา่ตลาดยงัขาดแคลนน ้าตาลทรายขาวจากประเทศไทยและอเมริกากลาง ขณะท่ีบราซิล

ผลิตน ้าตาลทรายขาวนอ้ยลงเน่ืองจากผลก าไรอยูใ่นระดบัต ่า  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอนัเป็น

ผลจากแรงขายทางเทคนิค หลงัจากไม่สามารถฝ่าเส้นค่าเฉล่ียในรอบ 50 วนั และ        เทรดเดอร์ขายตดัขาดทุนท่ี

ระดบัราคาราว 14 เซนต ์ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

13.83-14.57 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.98 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.12 เซนต ์หรือ 0.85% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.98-14.63 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.11 เซนต ์

ลดลง 0.11  เซนต ์หรือ 0.77% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6  ตุลาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 กนัยายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.57 13.83 13.98 14.10 -0.12 
พฤษภาคม 2561 14.63 13.98 14.11 14.22 -0.11 
กรกฎาคม 2561 14.72 14.13 14.28 14.39 -0.11 
ตุลาคม 2561 15.07 14.48 14.64 14.75 -0.11 
มีนาคม 2562 15.59 15.08 15.24 15.31 -0.07 
พฤษภาคม 2562 15.63 15.23 15.32 15.35 -0.03 
กรกฎาคม 2562 15.71 15.30 15.39 15.40 -0.01 
ตุลาคม 2562 15.89 15.53 15.62 15.61 +0.01 
มีนาคม 2563 16.24 15.93 16.02 15.99 +0.03 
พฤษภาคม  2563 15.80 15.80 15.88 15.82 +0.06 
กรกฎาคม 2563 - - 15.83 15.76 +0.07 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  6 ตุลาคม  2560  IKAR  ของรัสเซียคาดการณ์การผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทของรัสเซียในปี 

2560/2661  จะมีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 6.2-6.3 ลา้นตนั (ภายใตส้ภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย)  จาก 6.0 ลา้นตนั ท่ี

คาดการณ์คราวก่อน และคาดวา่การบริโภคจะเพิ่มข้ึนเป็น 6.08 ลา้นตนั จาก 5.97 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  

และสตอ็คน ้าตาลทั้งหมดของรัสเซีย ณ ตน้เดือนกนัยายนมีจ านวน 1.17 ลา้นตนั  เทียบกบั 970,000 ตนั ในปีท่ี

ก่อน  และ IKAR คาดการณ์การส่งออกน ้าตาลในปี 2560/2561 (สิงหาคม-กรกฎาคม) จะมีจ านวน 350,000-

400,000 ตนั ในกรณีท่ีราคา คุณภาพน ้าตาลและบรรจุภณัฑท่ี์ดี  รัสเซียส่งออกน ้าตาลในปี 2559/2560 เพิ่มข้ึน

เป็น 327,000 ตนั จาก 8,000 ตนั ในปีก่อน โดยน ้าตาลจ านวนมากส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ของสหภาพโซ

เวยีตในอดีต อยา่งไรก็ตามเส้นทางใหม่ ๆ ท่ีจะส่งออก ไดแ้ก่ จอร์แดน ซีเรีย อียปิต ์ เซอร์เบีย และจีน และเพื่อ

เพิ่มปริมาณการส่งออกน ้าตาล มีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มระดบัการขนส่งเป็นส าคญั ไม่ใช่แค่เพียงปรับปรุงดา้น

คุณภาพของน ้าตาลเท่านั้น   ยงัตอ้งรวมถึงการบรรจุภณัฑท่ี์ดี   และมีการติดฉลาก   และยงัคาดวา่การน าเขา้

น ้าตาลทรายขาวในปี 2560/2561 จะลดลงเล็กนอ้ย ซ่ึงน ้าตาลส่วนใหญ่มาจากเบลารุสถึง 250,000 ตนั  มี

แนวโนม้วา่จะไม่มีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจนถึงฤดูใบไมผ้ลิปี 2562 ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของรัสเซียเช่ือวา่

รัสเซียจะส่งออกน ้าตาลท่ีผลิตในประเทศไดม้ากข้ึน โดยคาดการณ์การส่งออกในปีน้ีจะมีจ านวน 700,000-

800,000 ตนั และในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ีรัสเซียส่งออกน ้าตาล 229,000 ตนั ขณะท่ีสหภาพศุลกากรของ

รัสเซียรายงานวา่ ภาษีน าเขา้ส าหรับน ้าตาลทรายดิบในเดือนพฤศจิกายนจะอยูท่ี่ 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  ราคา

น ้าตาลทราบดิบเป็นรายเดือนมีการซ้ือขายในตลาด ICE ในเดือนกนัยายนปี 2560 เท่ากบั 307.51 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั  

 วนัท่ี 5 ตุลาคม  2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 590,900 แฮคแต หรือ 50.2% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (1,198,500 

แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 469,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 24.8 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 20.3 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.02 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.27 ตนั/แฮค

แต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossahar) รายงานวา่ ณ วนัท่ี 3  ตุลาคม  2560 

รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้ 2 ลา้นตนั  โดยมีโรงงานทั้งหมดท่ีด าเนินการผลิต 75 โรงงาน ซ่ึงปัจจุบนัมีบ้ีทท่ีผา่น

กระบวนการผลิตวนัละ 360,000 ตนั  และผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 53,500 ตนั   
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 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่  ยเูครน 

ส่งออกน ้าตาลในเดือนกนัยายน 2560 จ านวน 16,700 ตนั ซ่ึงเป็นเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2560/2561  

ลดลงจาก 39,900 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และยเูครนส่งออกน ้าตาลทั้งหมดในปี 2559/2560 

(กนัยายน-สิงหาคม) จ านวน 769,300 ตนั  เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 132,200 ตนั ในปีก่อน   และผลผลิตน ้าตาลจาก

บ้ีทในปี 2560/2561 คาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 2 ลา้นตนั  อน่ึง  มีรายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560  มีบ้ีทท่ี

ผา่นกระบวนการผลิต 2.54 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้329,000 ตนั  โดยเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก ไดเ้พียง 

75,000  แฮคแต  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของบ้ีท ท าใหก้ารผลิตล่าชา้กวา่ปีท่ีแลว้  

เทียบกบัท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดจ้ากพื้นท่ีเพาะปลูก 90,000 แฮคแต   ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 4  ตุลาคม  2560  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 3  ตุลาคม 2560  

เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 36,800 แฮคแต หรือ 37.6% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(97,900 แฮคแต) ลดลงจาก 39,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

1,661,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,603,800 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.12 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 

40.64 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 15.52%  ลดลงจาก 17.01% 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 ตุลาคม  2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนกนัยายน 2560 

มีจ านวน 3.547 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 2.817 ลา้นตนั ในเดือนสิงหาคม และ

มากกวา่ 3.232 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึนเป็น 2,947,263 

ตนั จาก 2,160,409 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 2,697,030 ตนั ในเดือนกนัยายน 2559  ส่งออกเป็นน ้าตาล

ทรายขาวจ านวน  552,143 ตนั ลดลงจาก 604,176 ตนั  ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 491,950 ตนั ในปีก่อน   รวม

บราซิลส่งออกน ้าตาลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 16.342 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 15.525 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2560   แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของมอริเชียสรายงานประจ าสัปดาห์เพียง

วนัท่ี 23 กนัยายน  2560 วา่มอริเชียสผลิตน ้าตาลได ้15,946 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 15,632 ตนั  
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ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 17,869 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 

2560/2561 (มิถุนายน-พฤษภาคม) ถึงปัจจุบนัมีจ านวน 171,507 ตนั ลดลงจาก 205,805 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน อตัราการหีบสกดัลดลงมาอยูท่ี่ 9.02%  จาก 9.76% ในปีก่อน 

 

 รายการ 
ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 161,189 169,687 -5.01  1,901,787 2,109,213 -9.83 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 15,946 17,869 -10.76  171,507 205,805 -16.67 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.37 11.96 -4.93  10.55 11.29 -6.55 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.89 10.53 -6.08  9.02 9.76 -7.58 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.80 78.40         1.79  79.50 80.50 -1.24 

 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี  5 ตุลาคม  2560  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 1,486,061  

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,455,770  ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 มีจ านวน 22,750,250 ตนั หรือ 67.7%  

ของประมาณการท่ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 33.604 ลา้นตนั ลดลงประมาณ 48,000 ตนั จากท่ีคาดการณ์ไวใ้นสัปดาห์

ก่อน  และเทียบกบั 33.955 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วน  CCS อยูท่ี่ 14.77% และ CCS สะสมอยูท่ี่ 13.43%  เทียบกบั 

12.86% เม่ือปีก่อน   โดยเร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา      ไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และใน

ปี 2560 คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 6% จาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควีนส์แลนด ์

โดยเฉพาะพื้นท่ีแถบโรงงานน ้าตาล Maryborough ไดรั้บผลกระทบจากภาวะความแห้งแลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลาง

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  6 ตุลาคม  2560  มีรายงานวา่ บริษทัของรัฐบาลและบริษทัเอกชน 27 แห่งในอินโดนีเซีย ไดต้ก

ลงท่ีจะซ้ือน ้าตาลจ านวน 412,000 ตนั ท่ีเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ Bulog และขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปใน 
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ราคาท่ีรัฐบาลก าหนด นาย Pieko Njoto Setiadi ประธาน Indonesia Sugar Entrepreneurs Association (APGI)  

รายงานวา่ กลุ่มสมาชิกไดต้กลงซ้ือน ้าตาลท่ีราคาประมาณ 11,000 รูเปียห์ /กิโลกรัม (0.81 เหรียญสหรัฐฯ) และ

ขายใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ี 12,500 รูเปียห์ /กิโลกรัม  น ้าตาลท่ีคลงัสินคา้ Bulog จ  านวนดงักล่าวมีจ านวน 80,000 

ตนั ท่ีเปียกช้ีนจะตอ้งน าไปรีไฟน์ในโรงงานท่ีรัฐบาลก าหนด   

 วนัท่ี  2  ตุลาคม 2560 นาย Abinash Verma ผูอ้  านวยการสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) 

รายงานวา่ ในปี 2561/2562 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึนเป็น 28.5 - 30 ลา้นตนั และรัฐ Maharashtra 

ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนจากระดบัต ่าสุด 4.2 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560 เป็น 7.4 ลา้นตนั ในปี 2560/2561  

และ 9 ลา้นตนั ในปีการผลิตหนา้ ส่วนผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh ในปี 2561/2562  จะเพิ่มข้ึนเป็น 10.5 

ลา้นตนั จาก 10.15 ลา้นตนั ท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นปี 2560/2561 ส่วนรัฐ Karnataka จะผลิตน ้าตาลได ้4 ลา้นตนั 

ในปี 2561/2562  

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตามแรง

ขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยในช่วงแรกราคาปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน

หลงัทดสอบแนวตา้นทางเทคนิคอนัเป็นผลจากแรงซ้ือคืนสัญญา  หลงัมีการส่งมอบน ้าตาลดิบตามสัญญาเดือน

ตุลาคมเป็นปริมาณมาก ซ่ึงถูกมองวา่เป็นปัจจยัลบต่อตลาดท่ามกลางภาวะผลผลิตน ้าตาลลน้ตลาด ซ่ึงสวนทางกบั

การร่วงลงอยา่งหนกัของตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ขณะท่ีดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน  ขณะท่ีภาวะผลผลิตตึงตวั

ในระยะสั้นกระตุน้แรงซ้ือคืนสัญญา   และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอนัเป็นผลจากแรงขายทาง

เทคนิค หลงัจากไม่สามารถฝ่าเส้นค่าเฉล่ียในรอบ 50 วนัและเทรดเดอร์ขายตดัขาดทุนท่ีระดบัราคา

ราว 14 เซนต ์  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 106,228 ล็อต หรือประมาณ 5.396 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short)  89,122 ล็อต หรือประมาณ 4.527 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (26 กนัยายน 2560) ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

9 ตุลาคม 2560   
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