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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 – 11  สิงหาคม    2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 7 - 11 สิงหาคม   2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 32 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีลดลง  และแรงขาย

ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  หลงัราคาน ้าตาลในเดือนใกลไ้ม่สามารถยนือยูท่ี่ระดบัราคา 13.73 เซนต ์ ในขณะท่ี 

Unica รายงานวา่ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคม 2560 ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมี

จ านวน 50.74 ลา้นตนั  ลดลงจากปีก่อน 0.06% และผลิตน ้าตาลได ้3.41 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 1.1%  ส่วนเอทานอล

ผลิตได ้2.08 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึน 1%  ในขณะท่ีใชอ้อ้ยในการผลิตน ้าตาลถึง 50.3%  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่ง

หนาแน่น ไดก้ดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง 9 วนัติดต่อกนั  และลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์  

ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน  2560  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 13.11-14.27 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.20 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.94 เซนต ์

หรือ 6.65% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.01-15.02 เซนต ์และปิด

ตลาดท่ี 14.05 เซนต ์ลดลง 0.83 เซนต ์หรือ 5.58% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
4 สิงหาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.27 13.11 13.20 14.14 -0.94 
มีนาคม 2561 15.02 14.01 14.05 14.88 -0.83 
พฤษภาคม 2561 15.18 14.31 14.35 15.05 -0.70 
กรกฎาคม 2561 15.35 14.59 14.62 15.22 -0.60 
ตุลาคม 2561 15.60 14.93 14.97 15.45 -0.48 
มีนาคม 2562 16.04 15.46 15.50 15.91 -0.41 
พฤษภาคม 2562 16.02 15.50 15.51 15.88 -0.37 
กรกฎาคม 2562 16.02 15.53 15.53 15.87 -0.34 
ตุลาคม 2562 16.16 15.71 15.70 16.01 -0.31 
มีนาคม 2563 16.13 16.00 16.00 16.28 -0.28 
พฤษภาคม  2563 15.98 15.86 15.87 16.13 -0.26 
กรกฎาคม 2563 - - 15.87 16.13 -0.26 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  10 สิงหาคม  2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เกษตรกร

รัสเซียเกบ็เก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 15,100 แฮคแต หรือ 1.3% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 13,500 

แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 701,700 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 615,600 ตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.62 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 45.57 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

อน่ึง พื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมดในปีน้ีจะมีจ านวน 1,198,500 แฮคแต เพิ่มข้ึน 7.9% จาก 1,110,400 แฮคแต ในปีก่อน   

 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 มีรายงานวา่ในเดือนสิงหาคม 2560 ภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซียเพิ่มข้ึน

เป็น 240 เหรียญสหรัฐฯ /ตนั และจะใชไ้ปจนถึงเดือนกนัยายน โดยอตัราภาษีในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน

จะสูงกวา่ปีท่ีแลว้ 100 เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลง ซ่ึงอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ

เดือนกนัยายนจะอิงตามราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเดือนใกล ้ โดยราคาเฉล่ียในเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 14.12  

เซนต/์ปอนด์ อตัราภาษีน าเขา้ 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  มีการก าหนดจากราคาน ้าตาลทรายดิบค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 

13.00 และ 14.70 เซนต/์ ปอนด์ 

วนัท่ี  8 สิงหาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่  ยเูครน 

ส่งออกน ้าตาลในเดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 13,300 ตนั และตวัเลขการส่งออกในช่วง  11 เดือนแรกของปี 

2559/2660 (กนัยายน-สิงหาคม) มีจ านวน 751,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 132,200 ตนั ท่ีส่งออกในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน ประเทศปลายทางในเดือนกรกฎาคมคือ ทาจิกิสถาน (4,300 ตนั) อาเซอร์ไบจาน (2,800 ตนั) คีร์กีซสถาน 

(2,500 ตนั) และจอร์เจีย (2,000 ตนั)  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  11 สิงหาคม  2560 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                           หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สิงหาคม กรกฎาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,675 1,440 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 8,970 8,738 8,848 8,989 
    จากบ้ีท 5,068 4,988 4,998 5,119 
    จากออ้ย 3,902 3,750 3,850 3,870 
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          ฟลอริดา  2,126 2,000 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,626 1,600 1,612 1,428 
          เทก็ซสั 150 150 140 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,631 3,557 3,353 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,707 1,549 1,727 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 200 175 350 396 
     อ่ืน ๆ 1,724 1,833 1,276 1,325 
     เมก็ซิโก 1,714 1,823 1,266 1,309 
อุปทานรวม 14,276 13,735 14,255 14,145 
     การส่งออก 25 25 125 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,578 12,578 12,455 12,051 
        -อาหาร 12,423 12,423 12,300 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 -33 
อุปสงคร์วม 12,603 12,603 12,580 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,673 1,132 1,675 2,053 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.3 
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี  11 สิงหาคม 2560 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 6  สิงหาคม  2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 

1,568,393 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1,526,090 ตนั ในสัปดาห์ก่อน  CCS อยูท่ี่ 13.30% เพิ่มข้ึนจาก 13.03% ในสัปดาห์ก่อน 

รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีจ านวน 10,262,583 ตนั หรือ 30.0%  ของเป้าหมายท่ี

คาดการณ์วา่จะผลิตไดใ้นปีน้ี  และ CCS สะสมจะอยูท่ี่ 12.41%  นอกจากนั้น ASMC ไดค้าดการณ์วา่ผลผลออ้ยใน

ปีน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 34.235 ลา้นตนั จาก 34.181 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ในสัปดาห์ก่อน และ 33.955 ลา้นตนั ท่ี

คาดการณ์เม่ือเร่ิมการหีบออ้ย โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา และไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน 

และในปี 2560 คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลงจาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจาก 
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ทางภาคใตข้องรัฐควีนส์แลนด ์โดยเฉพาะพื้นท่ีแถบโรงงานน ้าตาล Maryborough ไดรั้บผลกระทบจากภาวะความ

แหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  8 สิงหาคม  2560  มีรายงานวา่  อินเดียก าลงัวางแผนท่ีจะอนุญาตน าเขา้น ้าตาลปลอดภาษีเพิ่มเติม

จ านวน 200,000 ตนั เน่ืองจากการผลิตในปี 2559/25650  ซ่ึงส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ลดลง  อินเดียเป็น

ผูบ้ริโภครายใหญ่สุดของโลก โดยก่อนหนา้น้ีไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลปลอดภาษีจ านวน 500,000 ตนั   

สตอ็คน ้าตาลส าหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561  ซ่ึงเร่ิมตน้ในเดือนตุลาคมคาดวา่จะมีจ านวน 4 ลา้นตนั  ลดลงจาก 

7.7 ลา้นตนั ในปีน้ี    นอกจากน้ีอินเดียก าลงัวางแผนท่ีจะเพิ่มภาษีน าเขา้น ้ามนัพืช เช่น น ้ามนัปาลม์  น ้ามนัถัว่

เหลือง และน ้ามนัดอกทานตะวนั 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  

ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรง

กดดนัจากการลดลงของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก รวมทั้ง Unica  รายงานผลผลิตน ้ าตาลจ านวนมากจากบราซิล  

ในขณะท่ีองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดวา่ในปี 2560/2561 จะเกิดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน 

(Surplus) 4 ลา้นตนั  เทียบกบัรายงานของ F O Licht และ Rabobank ท่ีคาดวา่จะมี Surplus 5.4 ลา้นตนั  และ 2.7 

ลา้นตนั ตามล าดบั  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง กดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลง 9 วนัติดต่อกนั และลดลงถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ    

ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น จ านวน 84,136 ล็อต หรือประมาณ 

4.274 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 72,137 ล็อต หรือประมาณ 3.665 ลา้นตนั  

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  บรรดานกัวเิคราะห์กล่าววา่ราคาน ้าตาลเดือนใกลต้ ่ากวา่

ผลตอบแทนในการผลิตเอทานอลของบราซิล  ดงันั้นแนวโนม้ท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงจึงอยูใ่นขอบเขตท่ี

จ ากดั 

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

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15  สิงหาคม  2560   
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 และเม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) สูงสุด 132,472 ล็อต หรือประมาณ 6.730 ลา้นตนั 

เม่ือเดือนมีนาคม 255 

 


