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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8  กนัยายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 4 – 8 กนัยายน  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 36 

ของปี 2560 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัจนัทร์ท่ี 4 กนัยายน 2560  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั

แรงงานของสหรัฐฯ  (The  USA  Labor  Day)  และราคาน ้าตาลในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวข้ึนลงในกรอบแคบ ๆ 

แต่ไดปิ้ดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  

โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวอินเดียอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 300,000 ตนั  อตัราภาษีน าเขา้ 

25%  ค่าเงินเรียลของบราซิล/เงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน  ความวติกเก่ียวกบัพายเุฮอริเคน Irma อาจสร้าง

ความเสียหายต่อพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในหลายภูมิภาคในแถบแคริบเบียน และรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ  รวมถึง

นโยบายภาษีท่ีสนบัสนุนการผลิตเอทานอลในบราซิล  แมว้า่จะมีข่าวผลผลิตน ้าตาลในอินเดียปี 2560/2561 จะ

เพิ่มข้ึนก็ตาม ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.67-

14.32 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.09 เซนต ์  เพิม่ข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.34 เซนต ์หรือ 2.47% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.27-14.88 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 14.64 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.28  เซนต ์หรือ 1.95% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8 กนัยายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 กนัยายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.32 13.67 14.09 13.75 +0.34 
มีนาคม 2561 14.88 14.27 14.64 14.36 +0.28 
พฤษภาคม 2561 15.05 14.53 14.79 14.61 +0.18 
กรกฎาคม 2561 15.31 14.79 15.02 14.86 +0.16 
ตุลาคม 2561 15.70 15.16 15.42 15.23 +0.19 
มีนาคม 2562 16.23 15.72 16.01 15.77 +0.24 
พฤษภาคม 2562 16.21 15.75 16.01 15.77 +0.24 
กรกฎาคม 2562 16.21 15.75 16.00 15.78 +0.22 
ตุลาคม 2562 16.34 15.93 16.15 15.94 +0.21 
มีนาคม 2563 16.60 16.20 16.42 16.22 +0.20 
พฤษภาคม  2563 16.38 15.99 16.22 16.03 +0.19 
กรกฎาคม 2563 16.22 16.22 16.16 15.97 +0.19 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  8  กนัยายน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 174,700 แฮคแต หรือ 14.6% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 134,000 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 7.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 6.0 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.84 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

44.49 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี 7 กนัยายน 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่  ยเูครน 

ส่งออกน ้าตาลในเดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 18,300 ตนั ลดลงจาก 33,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน และยเูครนส่งออกน ้าตาลทั้งหมดในปี 2559/2560 (กนัยายน-สิงหาคม) จ านวน 769,300 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

132,200 ตนั ในปีก่อน   และผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทในปี 2560/2561 คาดวา่จะอยูท่ี่ระดบั 2 ลา้นตนั  

 วนัท่ี  5  กนัยายน  2560  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี        1 

กนัยายน 2560 เกษตรกรไดเ้ก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้1,600 แฮคแต  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้74,400 

ตนั Ukrtsukor รายงานวา่ โดยในปีน้ีการเก็บเก่ียวหวับ้ีทเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 30 สิงหาคม และจนถึงวนัท่ี 3 กนัยายน 

มีโรงงานจ านวน 5 โรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการผลิต 

 วนัท่ี  4 กนัยายน  2560 มีรายงานวา่ คาซคัสถานน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในช่วงเดือนมกราคม- 

กรกฎาคม 2560 จ านวน 119,200 ตนั ลดลงจาก 255,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้ 

จากบราซิล 94,000 ตนั และคิวบา 25,000 ตนั ส่วนการส่งออกน ้าตาลทรายขาวมีจ านวน 5,041 ตนั เทียบกบั 

2,136 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เกือบทั้งหมดส่งออกไปยงัทาจิกิสถาน 

 

อเมริกากลางและหนือ 

วนัท่ี  8  กนัยายน  2560  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์และไตห้วนั มีการตกลงกนัในท่ีประชุม 

ทบทวนขอ้ตกลงการคา้เสรีเพื่อเพิ่มโควตาน าเขา้น ้าตาลปลอดภาษีจากประเทศในแถบอเมริกากลางไปยงัไตห้วนั

จ านวน  60,000 ถึง 80,000 ตนั  โดยในปี 2559 เอลซลัวาดอร์ส่งออกน ้าตาลไปยงัไตห้วนัประมาณ 65,000 ตนั คิด

เป็นมูลค่าเท่ากบั 29 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงท าใหไ้ตห้วนัเป็นผูซ้ื้อน ้าตาลดิบและน ้าตาลรีไฟน์จากเอลซลัวาดอร์

เป็นรายใหญ่อนัดบัสองของโลก 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  6  กนัยายน  2560  มีรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ีเพิ่มข้ึน และ 

การส่งออกน ้าตาลท่ีชะลอตวัลง ส่งผลใหมี้สตอ็คน ้าตาลสูงข้ึนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดยระหวา่ง

กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมมีปริมาณน ้าตาลเพิ่มข้ึนกวา่ 2.6 ลา้นตนั เขา้คลงัสินคา้ ท าใหมี้ สต๊

อกเพิ่มข้ึนมากกวา่ 8.4 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัสูงใหม่ในช่วงเวลาน้ีของปี เทียบกบั 7.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน โดยสตอ็คน ้าตาลเป็นน ้าตาล VHP มีจ านวน 4.8 ลา้นตนั (4.9 ลา้นตนั ในปีก่อน)   น ้าตาล

คริสตลั  3.5 ลา้นตนั (2.8 ลา้นตนั ในปีก่อน)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลออร์แกนิคและน ้าตาล รีไฟน์ 

 วนัท่ี  4 กนัยายน  2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนสิงหาคม 

2560 มีจ านวน 2.817 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 2.703 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลง

จาก 3.029 ลา้นตนั  ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 2.160  ลา้น

ตนั จาก 2.185 ลา้นตนั  ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 2.229 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาว

จ านวน  604,176 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 476,730  ตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจาก 736,124 ตนั ในปีก่อน   รวมบราซิล

ส่งออกน ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 12.794 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

12.293 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  7  กนัยายน  2560  รัฐบาลอินเดียอนุญาตใหอิ้นเดียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 300,000 ตนั  

ท่ีอตัราภาษี  25%  เพื่อเพิ่มอุปทานภายในประเทศก่อนเทศกาลในเดือนตุลาคม  หลงัจากท่ีมีการปรับข้ึนภาษี

น าเขา้น ้าตาลในเดือนกรกฎาคมเป็น 50% จาก 40%  เพื่อระงบัการทุ่มตลาดสินคา้โภคภณัฑใ์นอินเดียเน่ืองจาก

ราคาในต่างประเทศลดลง  โดยน ้าตาลทรายดิบท่ีอนุญาตใหน้ าเขา้เพื่อท่ีจะน าไปผลิตเป็นน ้าตาลทรายขาว การ

อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายทรายดิบคร้ังสุดทา้ยเม่ือเดือนเมษายน มีจ านวน 500,000  ตนั ท่ีอตัราภาษี 0% เพื่อ

เพิ่มปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ และเม่ือเดือนท่ีแลว้รัฐบาลไดก้ าหนดสตอ๊กให้กบัโรงงานน ้าตาลในอีก 

2 เดือนขา้งหนา้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน ้าตาลในช่วงเทศกาล  และตามประกาศของรัฐบาลเมือเดือนท่ี

แลว้ ท่ีก าหนดวา่จนถึงส้ินเดือนกนัยายนโรงงานน ้าตาลจะไม่สามารถเก็บน ้าตาลของฤดูการผลิตปี 2559/2560 

ไวไ้ดม้ากกวา่  21% ของปริมาณน ้าตาลทั้งหมด และมากกวา่ 8% ในช่วงส้ินเดือนตุลาคม  ราคาน ้าตาล

ทรายขาวในตลาดคา้ปลีกของอินเดียเฉล่ียอยูท่ี่  42 รูปีต่อกิโลกรัม  
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ในขณะท่ีน ้าตาลของบริษทัท่ีมีช่ือเสียงจะมีราคาอยูท่ี่  50  รูปีต่อกิโลกรัม และราคาขายส่งน ้าตาลทรายขาวใน

ประเทศยงัคงทรงตวั ขณะท่ีราคาน ้าตาลทรายขาวในตลาดต่างประเทศลดลง  8%  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  แต่

ราคาน ้าตาลทรายดิบยงัคงทรงตวั และในฤดูการผลิต 2559/2560 ท่ีส้ินสุดเดือนกนัยายน ปริมาณการผลิต

น ้าตาลของอินเดียซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัสองของโลกคาดวา่จะลดลงเหลือประมาณ 21 ลา้นตนั 

ลดลงจาก 25 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ ขณะท่ีการบริโภคในประเทศจะอยูท่ี่ประมาณ 24-25 ลา้นตนั  ส าหรับผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  คาดวา่จะ

เพิ่มข้ึน 24%  เป็น 25.1 ลา้นตนั  เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีเพิ่มข้ึนและสภาพดินฟ้าอากาศท่ีดี 

 
วจิารณ์และความเห็น 

      ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตาม

การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดไดรั้บ

แรงหนุนจากข่าวอินเดียอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 300,000 ตนั  อตัราภาษีน าเขา้ 25%  ประกอบ

กบัค่าเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  นโยบายทางดา้นภาษีท่ีสนบัสนุนการ

ผลิตเอทานอลภายในประเทศของบราซิล และความวติกเก่ียวกบัพายเุฮอริเคน Irma  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในหลายภูมิภาคในแถบแคริบเบียน และรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ  แมว้า่จะมีข่าวผลผลิต

น ้าตาลในอินเดียปี 2560/2561  จะเพิ่มข้ึนก็ตาม   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 

5 กนัยายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทิิ (Net Short) เป็น จ านวน 103,686 ล็อต หรือประมาณ 

5.267 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีถือ Net Short  117,659 ล็อต หรือประมาณ 5.977 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น 

(29 สิงหาคม 2560)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ   ข่าวเก่ียวกบัพาย ุ      เฮอริเคน Irma วา่จะส่งผลเสียหายต่อพื้นท่ี

เพาะปลูกออ้ยท่ีพดัผา่นมากนอ้ยเพียงไร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลดว้ย  

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11  กนัยายน 2560   


