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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15  ธันวาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (11 - 15  ธนัวาคม 2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 50 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน หลงัถูกกดดนัจากค่าเงิน 

เรียลบราซิลท่ีอ่อนลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตขายน ้าตาลออกมามากข้ึนเพื่อเพิ่มรายได้

สกุลเงินเรียล และแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคหลงัราคาหลุดแนวรับท่ีส าคญั 14.00 เซนต์  ขณะท่ีเทรด

เดอร์คาดการณ์เก่ียวกบัภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน  แมว้า่เม่ือราคาเขา้สู่เขตขายมากเกินไปทางเทคนิค จะ

กระตุน้  แรงซ้ือคืน ท าใหร้าคาปรับตวัสูงข้ึนเล็กนอ้ยในช่วงสั้น ๆ ก่อนท่ีในวนัสุดทา้ยราคาจะปิดลดลงแตะ

ระดบัต ่าสุด    ในรอบ 2 เดือนคร่ึง หลงัสัญญาเดือนมีนาคมร่วงลงจากระดบัสูงสุดคร้ังใหม่และกระตุน้แรงขาย

ทางเทคนิค  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.64-

14.14 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.66 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.39 เซนต ์หรือ 2.78% และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.49-14.06 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.52 เซนต ์

ลดลง 0.45 เซนต ์หรือ 3.22% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

15  ธนัวาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8 ธนัวาคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.14 13.64 13.66 14.05 -0.39 
พฤษภาคม 2561 14.06 13.49 13.52 13.97 -0.45 
กรกฎาคม 2561 14.13 

1321 

13.54 13.57 14.03 -0.46 
ตุลาคม 2561 14.39 13.77 13.81 14.29 -0.48 
มีนาคม 2562 14.92 14.31 14.33 14.87 -0.54 
พฤษภาคม 2562 14.96 14.34 14.36 14.92 -0.56 
กรกฎาคม 2562 14.99 14.41 14.38 14.97 -0.59 
ตุลาคม 2562 15.13 14.67 14.55 15.16 -0.61 
มีนาคม 2563 15.43 15.00 14.88 15.50 -0.62 
พฤษภาคม  2563 14.96 14.87 14.73 15.37 -0.64 
กรกฎาคม 2563 - - 14.67 15.35 -0.68 
ตุลาคม 2563  - 14.78 15.46 -0.68 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง  ณ วนัท่ี 

14 ธนัวาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.85 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท 12.91 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยู่

ท่ี 14.33%  ลดลงจาก 14.67% ในปีก่อน และในปีน้ีคาดวา่ยเูครนจะผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 1.9 -2.0 ลา้นตนั จาก 

2.008 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 

 วนัท่ี 11  ธนัวาคม  2560  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7  ธนัวาคม  

2560 เกษตรกรของยูเครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 316,000 แฮคแต หรือ  99% จากพื้นท่ีเพาะปลูกในปีน้ี 

318,000 แฮคแต เก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ประมาณ 14.653 ลา้นตนั  ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.3 ตนั/แฮคแต  

และเทียบกบัปีก่อนท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้14.011 ลา้นตนั และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.2 ตนั/แฮคแต    

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม  2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,173,500 แฮคแต หรือ 99.7% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 51.2 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน ส าหรับผลผลิต

บ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.61 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก  46.72 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 11  ธนัวาคม  2560  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือน

มกราคม-ตุลาคม 2560  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 12,500 244,400 -94.89 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 217,100 224,100 -3.12 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560  มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง     ณ 

วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2560  เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลได ้36,310 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 34,061 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 

และเทียบกบั 31,566 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 121,516 ตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 113,882 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 10.60% แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 10.64%  

ในปีก่อน 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561 

เพียง ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 48,356 51,861 -6.76 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 3,911,603 4,213,631 -7.17 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 354,628 383,183 -7.45 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.07 9.09 -0.22 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.33 7.39 -0.74 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.89 81.25 -0.44 

 

 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 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 

(ประมาณการ) 
ปี 2558/2559 

ธนัวาคม พฤศจิกายน 
สตอ็คตน้ปี 1,836 1,834 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 9,245 8,836 8,969 8,989 
    จากบ้ีท 5,359 4,950 5,103 5,119 
    จากออ้ย 3,886 3,886 3,866 3,870 
          ฟลอริดา  2,036 2,036 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,690 1,690 1,628 1,428 
          เทก็ซสั 160 160 140 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,326 3,710 3,244 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,798 1,756 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 250 250 419 396 
     อ่ืน ๆ 1,278 1,704 1,213 1,325 
     เมก็ซิโก 1,268 1,694 1,201 1,309 
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อุปทานรวม 14,407 14,380 14,267 14,145 
     การส่งออก 50 50 95 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,555 12,555 12,283 12,051 
        -อาหาร 12,400 12,400 12,127 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 156 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 53 -33 
อุปสงคร์วม 12,605 12,605 12,431 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,802 1,775 1,836 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

14.3 
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14.8 17.0 
  

 วนัท่ี 11  ธนัวาคม  2560  มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560  ได ้121,136 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 110,501 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 113,071 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

316,119 ตนั  ลดลงจาก 323,184 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยลดลงเหลือ 115.29 ตนั/แฮคแต 

จาก 119.35 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.61 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 12.02 ตนั/แฮคแต 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 12 ธนัวาคม  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม  2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 15,225 19,682 -22.65 568,177 581,701 -2.32 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 734 1,136 -35.39 35,089 34,703 +1.11 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 800 795 +0.63 24,462 24,410 +0.21 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 137.30 128.51 +6.84 137.57 133.94 +2.71 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

36.83 47.15 
 

-21.89 47.11 46.74 +0.79 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

63.17 52.85 +19.53 52.89 53.26 -0.69 
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 วนัท่ี 12 ธนัวาคม  2560  บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่  ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  โรงงาน

น ้าตาลในบราซิลไดข้ายน ้าตาลประมาณ 6.24 ลา้นตนั หรือราว ๆ 23%  ของน ้าตาลท่ีคาดวา่จะส่งออกไดใ้นปี 

2561/2562  นบัวา่เป็นจ านวนท่ีนอ้ยสุดตั้งแต่ปี 2556/2557  และเทียบกบัเม่ือปีก่อน  โรงงานน ้าตาลไดข้าย

น ้าตาลประมาณ 35% 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล 

ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2560/2561  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  Hi-Pol.  
MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 Sucden Asia 3,000.00 50 - - 

1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 

2561 

Bunge Agritrade S.A. 3,000.00 45 - - 
Tereos Commodities - - 12,000.00 78 
Wilmar Sugar Pte. Ltd. - - 1,333.33 68 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2561 Agrex Asia Pte. Ltd. 9,000.00 88 - - 
Tereos Commodities - - 12,000.00 78 

              รวม 15,000.00 - 25,333.33 - 
 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2560/2561 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2561 133,333.33 (100%) 77.1675 0.00 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 133,333.33 (100%) 78.1250 0.00 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2561 57,000.00 (42.75%)   83.7895 76,333.34 (57.25%) 

รวม/เฉลีย่ 323,666.66 (80.92%) 78.7281 76.333.34 (19.08%) 
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 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560  นาย Wilistra Danny เจา้หนา้ท่ีกระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ประมาณ

การวา่ในปี 2560 อินโดนีเซียจะผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้2.12 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.2 ลา้นตนั ในปีก่อน การผลิต

น ้าตาลทรายขาวลดลงต่อเน่ืองจาก 2.6 ลา้นตนั ในปี 2556  ขณะเดียวกนักระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์การ

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี. 2560 ท่ี 3.4 ลา้นตนั และจะเพิ่มข้ึน 5-6% ในปี 2561   

  

วจิารณ์และความเห็น 

 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ือง โดยร่วงแตะ 

ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง หลงัสัญญาเดือนมีนาคมร่วงลงจากระดบัสูงสุดคร้ังใหม่และกระตุน้แรงขายทาง

เทคนิค  ราคาน ้าตาลถูกกดดนัจากค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตขาย

น ้าตาลออกมามากข้ึนเพื่อเพิ่มรายไดส้กุลเงินเรียล ขณะท่ีเทรดเดอร์คาดการณ์เก่ียวกบัภาวะผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน   และเม่ือราคาเขา้สู่เขตขายมากเกินไปทางเทคนิคไดก้ระตุน้แรงซ้ือคืน ท าให้ราคากระเต้ืองข้ึนไดเ้ล็กนอ้ย

ในช่วงสั้น ๆ  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 88,677 ล็อต หรือประมาณ 4.505 ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long)  15,412  ล็อต  หรือประมาณ  0.783 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (5 ธนัวาคม 2560)  ส าหรับใน

ระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหว

ผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา   

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

18 ธันวาคม 2560  

 
  
 


