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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8  ธันวาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (4 – 8  ธนัวาคม 2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 49 ของปี 

2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน และปรับลดลงค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยวนัแรกของ

สัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงช้ึน ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และต่อมาราคาได้

ปรับตวัลดลงโดยถูกกดดนัจากรายงานของ Sucden Financial ท่ีเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน   ใน

ปี 2561/2562 เน่ืองจากผลผลิตท่ีดีในแถบซีกโลกเหนือ และทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในขณะท่ีค่าเงิน เรียลบรา

ซิลท่ีอ่อนลงกดดนัราคาน ้าตาล  เน่ืองจากกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตเทขายน ้าตาลเพื่อเพิ่มรายไดใ้นรูปสกุลเงินเรียล  ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.97-15.15 เซนต ์  และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.05 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.93 เซนต ์ หรือ 6.21% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.91-15.09 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 13.97 เซนต ์ ลดลง 0.97 เซนต ์ หรือ 

6.49% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8  ธนัวาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 ธนัวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 15.15 13.97 14.05 14.98 -0.93 
พฤษภาคม 2561 15.09 13.91 13.97 14.94 -0.97 
กรกฎาคม 2561 15.07 13.98 14.03 14.93 -0.90 
ตุลาคม 2561 15.25 14.26 14.29 15.12 -0.83 
มีนาคม 2562 15.72 14.84 14.87 15.59 -0.72 
พฤษภาคม 2562 15.66 14.89 14.92 15.53 -0.61 
กรกฎาคม 2562 15.60 14.98 14.97 15.46 -0.49 
ตุลาคม 2562 15.55 15.19 15.16 15.54 -0.38 
มีนาคม 2563 15.82 15.52 15.50 15.79 -0.29 
พฤษภาคม  2563 15.57 15.44 15.37 15.60 -0.23 
กรกฎาคม 2563 15.51 15.45 15.35 15.54 -0.19 
ตุลาคม 2563 15.65 15.65 15.46 15.65 -0.19 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี  8  ธนัวาคม  2560   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ยเูครน

ส่งออกน ้าตาลในเดือนพฤศจิกายน 2560  จ  านวน 67,200 ตนั  โดยส่งออกไปยงัเติร์กเมนิสถาน (14%) ศรี

ลงักา (14%) สวสิเซอร์แลนด์ (12%) อาเซอร์ไบจาน (11%) และตุรกี (10%) เพิ่มข้ึนจาก 42,300 ตนั ในเดือน

ตุลาคม แต่ลดลงคร่ึงหน่ึงจาก 112,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท าใหก้ารส่งออกในช่วง 3  เดือน

แรกของปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) มีจ านวน 126,500 ตนั ลดลงอยา่งมากจาก 213,700 ตนั ในช่วง

เดียวกนัของปีก่อน  และในปี 2559/2560 ยเูครนส่งออกจ านวน 769,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก  132,200 ตนั ในปี

ก่อน  และคาดวา่ในปีน้ียูเครนจะส่งออกลดลงเหลือประมาณ 500,000 ตนั 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม   2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor)  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 

5 ธนัวาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.73 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 12.11 ลา้นตนั  โดยมี 23 โรงงาน จาก 

46 โรงงาน ไดห้ยดุท าการผลิต  และส่วนท่ีเหลือจะหยดุท าการผลิตภายในส้ินปีน้ี  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.3%  

ลดลงจาก 14.8% ในปีก่อน  รวมในปี 2560/2561 คาดวา่ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้1.9 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.0 ลา้น

ตนั ในปี 2559/2560 

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม  2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,170,900 แฮคแต หรือ 99.5% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 51.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 50.9 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับ

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.58 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก  46.63 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ขณะท่ี  Soyuzrossakhar  

รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560  ในปี 2560/2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้5.1 ลา้นตนั   ปริมาณ

บ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานมีจ านวน 40 ลา้นตนั   และคาดวา่จะมีโรงงานท่ีด าเนินการผลิตไปจนถึงเดือนมกราคม

มากกวา่ 20 โรงงาน จากทั้งหมด 75 โรงงาน 

 วนัท่ี 4  ธนัวาคม  2560  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  2560  

เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทส้ินสุดลงแลว้ จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 97,800 แฮคแต และเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 5,026,600 ตนั 

ลดลงจาก 4,337,300 ตนั  ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 51.42 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 45.98  ตนั/แฮคแต 

ในปีก่อน  และจากขอ้มูลล่าสุดเพียง ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  เปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงเหลือ 16.3% จาก 

17.31% ในปีท่ีผา่นมา 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561  

เพียง ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 28,056 32,358 -13.30 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 2,263,273 2,729,484 -17.08 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 197,234 234,965 -16.06 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.71 8.61 +1.16 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.03 7.26 -3.19 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.67 84.35 -4.36 

 

 วนัท่ี 4 ธนัวาคม  2560   มีรายงานวา่ ในช่วงสัปดาห์ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 กวัเตมาลาผลิต

น ้าตาล 110,501 ตนั (tel  quel) เพิ่มข้ึนจาก 68,703 ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 115,992 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี  2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) มีจ านวน 194,983 ตนั ลดลงจาก 

210,113  ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 115.48 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 121.17 ตนั/แฮคแต 

ในปีก่อน ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.58 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 12.07 ตนั/แฮคแต 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปล่ียนแปลง (%) 

ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 194,983 210,113 -4.20 

ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.58 12.07 -4.01 

ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 115.48 121.17 -4.70 

 

อเมริกาใต้ 

 

 วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560  บริษทั Archer คาดการณ์วา่ในปี 2561/2562 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะ

มีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 585 ลา้นตนั  ลดลงจาก 591 ลา้นตนั ในการคาดการณ์เม่ือเดือนตุลาคม และ

ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 32.7 ลา้นตนั จาก 35.5 ลา้นตนั  ขณะท่ีผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 25.5 

พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 24.6 พนัลา้นลิตร 
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 วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนพฤศจิกายน 

2560 มีจ านวน 2.235 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2.915 ลา้นตนั  ในเดือนตุลาคม  และลดลงจาก 

2.628 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,834,579 ตนั ลดลงจาก 

2,466,902 ตนั ในเดือนตุลาคม และ 2,072,625 ตนั ในปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน  368,565 ตนั 

ลดลงจาก 412,466 ตนั  ในเดือนก่อน  และ 511,074  ตนั ในปีก่อน   รวมบราซิลส่งออกน ้าตาลในช่วง  8 เดือน

แรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 21.497 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 20.363 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

 

โอเชียเนีย 

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

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบ

จ านวน 1,055,026 ตนั ลดลงจาก 1,207,573 ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 31,644,039 ตนั  หรือ 

94.7% ของประมาณการล่าสุดท่ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 33.426 ลา้นตนั และเทียบกบั 33.955 ลา้นตนั ในช่วงก่อน

เปิดหีบ  ส่วน  CCS ลดลงจากสัปดาห์ท่ีแลว้  11.99%  ท าให ้CCS สะสมอยูท่ี่ 13.40%  แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ี

ดีกวา่เม่ือเทียบกบั 12.86% ในปีก่อน   โดยในปีน้ีไดเ้ร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา และจะ

ด าเนินการต่อไปจนถึงกลางเดือนธนัวาคม และคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 8.4% จาก 36.507 ลา้นตนั ในปีก่อน 

เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควนีส์แลนดไ์ดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากพายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 
(ตุลาคม-กนัยายน) ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 ผลผลิตน ้ าตาลและการขนส่งน ้าตาลของจีนเป็นดงัน้ี 
                     หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ 
ผลผลิตน ้าตาล การขนส่งน ้าตาล 

ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
น ้าตาลจากออ้ย 49.4 90.0 32.3 78.0 
น ้าตาลจากบ้ีท 621.9 558.9 269.9 202.1 
         รวม 671.3 648.9 302.2 280.1 
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วนัท่ี  8  ธนัวาคม  2560 มีรายงานวา่ บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาลทราย

ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2560/2561  ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ J-Spec (M.T.) Hi-Pol. (M.T.) รวม (M.T.) 
1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2561 3,000.00 - 3,000.00 
1 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2561 3,000.00 13,333.33 16,333.33 
1 กรกฎาคม -15 กนัยายน 2561 37,482.52 59,850.82 97,333.34 

รวม       43,482.52 73,184.15 116,666.67 
 

 วนัท่ี 5 ธนัวาคม  2560 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ ในปี 2560/2561เพียง 

ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2560  ผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้จ านวน 3.951 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.782 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงาน 443 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 393 โรงงานในปีก่อน  ในรัฐ 

Maharashtra  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  170 โรงงาน ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 1.490 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

942,000 ตนั ในปีก่อน ท่ีมี 142 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 1.359 ลา้นตนั  

มีโรงงาน 110 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 103 โรงงาน และผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 848,000 ตนั ในปีก่อน  

ซ่ึงโรงงานส่วนใหญ่เร่ิมท าการผลิตก่อนประมาณ 2 สัปดาห์จากปีก่อน  รัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้ 682,000 

ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก  680,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  60  โรงงาน ไม่เปล่ียนแปลง

จาก ปีก่อน  รัฐ Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้180,000 ตนั จาก 17 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 19  โรงงาน ในปี

ก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้142,000 ตนั ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้าตาลได ้240,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 170,000 ตนั ในปีก่อน  

ISMA ยงัรายงานวา่ สต็อคน ้ าตาลในปี 2560/2561 มีจ านวน 3.876 ลา้นตนั  ต ่าสุดในรอบหลายปีท่ีผา่นมา และ

คาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 25.1 ลา้นตนั และการน าเขา้ประมาณ 285,000 ตนั (น ้าตาลทรายขาว)  รวม

ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดในปีน้ีคาดวา่จะมีจ านวน 29.261 ลา้นตนั ขณะท่ีการบริโภคภายในประเทศมีประมาณ 

25.0-25.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2.5% ในปีน้ี ซ่ึงจะท าใหส้ตอ็คน ้าตาลปลายปีมีจ านวน 4.00-4.2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี  5   ธนัวาคม  2560  รัฐบาลอินเดียมีรายงานวา่ ณ ตน้เดือนธนัวาคม ในรัฐ  Maharashtra ของอินเดีย 

มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 16.655 ลา้นคนั  เพิ่มข้ึนจาก 10.411 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลิตน ้าตาลได ้

1.5499 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 991,100 ตนั ในปีก่อน อตัราการหีบสกดัลงเหลือ 9.31% จาก 9.52%  โดยมี  171 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 138 โรงงานในปีก่อน  
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วนัท่ี  4 ธนัวาคม   2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 3,090,526 3,068,267 +17.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 258,409 257,983 +10.13 
โมลาส (ตนั) 112,432 106,223 +17.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.51 -0.42 

  

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกกดดนัจากรายงานของ Sucden Financial ท่ีเก่ียวกบั

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินในปี 2561/2562 เน่ืองจากผลผลิตท่ีดีในแถบซีกโลกเหนือ และทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล โดยค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนลงกดดนัราคาน ้าตาล เน่ืองจากกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตเทขายน ้าตาลเพื่อเพิ่มรายไดใ้น

รูปสกุลเงินเรียล แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงต่อเน่ือง 4 วนั

ติดต่อกนั และลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 15,412 ล็อต หรือประมาณ 0.783  

ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  14,679  ล็อต  หรือประมาณ  0.746 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น (28 พฤศจิกายน 2560)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา   

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

12 ธันวาคม 2560  
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