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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  13 - 17  พฤศจิกายน  2560 
                      

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (13 – 17  พฤศจิกายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 46 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยั

ทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากราคาเคล่ือนไหวผา่นแนวตา้นท่ีส าคญัท่ี 15.00 

เซนต ์   และ 15.18-15.20 เซนต ์ ไปได ้  แมว้า่ในบางช่วงราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร  

รวมทั้งมีแรงขายจากประเทศผูผ้ลิตเขา้มา  ในขณะเดียวกนัตลาดยงัไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก

ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูง  รวมถึงการคาดการณ์ท่ีวา่บราซิลจะใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทานอลมากข้ึน  ส่วนน ้าตาล

ทรายขาวตามสัญญาเดือนธนัวาคม 2560 ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 

15 พฤศจิกายน 2560  ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 392.40 เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตนั  มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น

จ านวน 1,444 ล็อต หรือประมาณ 72,200 เมตริกตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา ฝร่ังเศส และบราซิล  ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.86-15.46 เซนต ์  และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.37 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.41 เซนต ์หรือ 2.74% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.87-15.40 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.33 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.37 เซนต ์หรือ 

2.47% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

17 พฤศจิกายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

10 พฤศจิกายน  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 15.46 14.86 15.37 14.96 +0.41 
พฤษภาคม 2561 15.40 14.87 15.33 14.96 +0.37 
กรกฎาคม 2561 15.34 14.91 15.29 14.99 +0.30 
ตุลาคม 2561 15.49 15.14 15.45 15.22 +0.23 
มีนาคม 2562 15.89 15.59 15.86 15.69 +0.17 
พฤษภาคม 2562 15.80 15.54 15.77 15.64 +0.13 
กรกฎาคม 2562 15.71 15.46 15.69 15.58 +0.11 
ตุลาคม 2562 15.78 15.56 15.77 15.70 +0.07 
มีนาคม 2563 16.03 15.83 16.02 15.98 +0.04 
พฤษภาคม  2563 15.83 15.71 15.83 15.87 -0.04 
กรกฎาคม 2563 15.83 15.67 15.76 15.83 -0.07 
ตุลาคม 2563 15.78 15.70 15.80 15.87 -0.07 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี  17 พฤศจิกายน 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2560/2561   

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
สตอ็คตน้ปี 66,748.5 71,473.0 80,439.9 79,358.5 74,284.2 
ผลผลิต 188,860.9 179,764.4 174,174.5 180,641.3 181,469.6 
การน าเขา้ 67,728.1 67,757.7 71,896.3 64,340.3 63,887.7 
การบริโภค 184,329.4 180,624.1 180,327.3 178,745.7 175,773.7 
การส่งออก 67,830.6 71,622.4 74,710.3 65,154.4 64,509.3 
สตอ็คปลายปี 71,177.5 66,748.5 71,473.0 80,439.9 79,358.5 
+/- ผลผลิต  9,096.5 5,589.9 -6,466.8 -828.3 -2,693.5 
+/- %  5.06 3.21 -3.58 -0.46 -1.46 
+/- การบริโภค 3,705.3 296.8 1,581.6 2,972.0 4,110.9 
+/-% 2.05 0.16 0.88 1.69 2.39 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
38.61 36.95 39.64 45.00 45.15 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

4,429.0 -4,724.5 -8,966.9 1,081.4 5,074.3 
 

 น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนตามสัญญาเดือนธนัวาคม 2560 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 1,444 ล็อต  หรือประมาณ  

72,200 เมตริกตนั โดยบริษทั E D & F Man  เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลจ านวน 836 ล็อต และบริษทั Sucden จ านวน 

618 ล็อต โดยบริษทั Tereos และบริษทั   Cevita เป็นผูส่้งมอบ เป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา บราซิล และฝร่ังเศส 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2560 เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 97,400 แฮคแต หรือ 99.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด (97,800 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 94,100 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ    ถึงขณะน้ีเก็บเก่ียว

บ้ีทไดแ้ลว้ 4,890,200 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 4,242,400 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 50.19 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 44.98 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.3%  ลดลงจาก 17.31  ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน 

 วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,116,200 แฮคแต หรือ 94.9% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 48.1 ลา้นตนั ลดลงจาก 50.1   ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับ

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.12 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 46.48 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล

รัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพียง       ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 รัสเซีย

ผลิตน ้าตาลได ้4.2 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัสูงกวา่ปีก่อน 0.9%  โดยมีโรงงาน 68 โรงงาน จาก 75 โรงงาน ท่ี

ด าเนินการผลิต 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  ยูเครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.36 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 9.64 ลา้นตนั โดยมี

โรงงาน 41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 46 โรงงานท่ีคาดวา่จะท าการผลิตในปีน้ี ผลิตน ้าตาล

ทรายขาวได ้ 1.266 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 8.63 ลา้นตนั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 อตัราการหีบ

สกดัอยูท่ี่ 14.1% ลดลง 0.6% จากปีก่อน และคาดวา่จะยงัคงผลิตน ้าตาลอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้ท่ี

ประมาณ 2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ยเูครน

ส่งออกน ้าตาลในเดือนตุลาคม 2560  จ  านวน 42,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 17,000 ตนั ในเดือนกนัยายน ส าหรับการ

ส่งออกน ้าตาลในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) มีจ านวน 59,300 ตนั  ลดลงจาก 101,100 

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และในปี 2559/2560 ยเูครนส่งออกจ านวน 769,300 ตนั เพิ่มข้ึน จาก  132,200 

ตนั ในปีก่อน  และคาดวา่ในปีน้ียเูครนจะส่งออกลดลงเหลือประมาณ 500,000 ตนั 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) การคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลในฤดูการผลิต 2560/2561  ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ คาดการณ์คร้ังท่ี 3    
30 ตุลาคม  2560    

คาดการณ์คร้ังท่ี 2   
15 กนัยายน 2560    

คาดการณ์คร้ังท่ี 1 
15 สิงหาคม  

2560  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (เฮคแต) 385,848 385,544 384,922 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 83.3 83.7 81.8 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 32,138,095 32,259,327 31,487,313 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล 17.77 17.84 17.78 
ผลผลิตน ้าตาล (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 5,119,077 5,122,854 4,980,571 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2560/2561  เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 368 743 -50.47 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 35,268 69,027 -48.91 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,240 5,688 -60.62 
อตัราการหีบสกดั (%) 6.35 8.24 -22.94 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.09 7.65 -20.39 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 95.90 92.86 +3.27 
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อเมริกาใต้ 

  วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2560 โรงงานน ้าตาลในทางภาคเหนือ/ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล ผลิตน ้าตาลได ้741,022 ตนั (tel  

quel) ลดลงจาก 1,140,901 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โรงงานทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ     มี

สัดส่วนการหีบออ้ยประมาณ 10% ของประเทศ  โดยถึงขณะน้ีมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 17.641 ลา้นตนั  ลดลง

จาก 20.676 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 812.9 ลา้นลิตร  ลดลงจาก 838.6 ลา้นลิตร ในปีก่อน  

โดยในปี 2559/2560  ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตออ้ยจ านวน 44.704 ลา้นตนั  ผลผลิตน ้าตาลมี

จ านวน 3.107 ลา้นตนั  และผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.603 พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคม 

 

ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 32.025 31.812 -5.62 529.600 540.249 -1.97 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.883 2.062 -8.68 33.102 32.200 +2.80 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1.570 1.312 +19.60 22.597 22.692 -0.42 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 153.64 138.03 +11.31 137.80 134.00 +2.84 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

42.85 49.29 
 

-13.07 47.60 46.68 +1.97 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

57.15 50.71 +12.70 52.40 53.32 -1.73 
 

เอเชีย 

วนัท่ี  17 พฤศจิกายน   2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของ 

ฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,943,162 2,051,042 17.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 161,389 168,148 10.13 
โมลาส (ตนั) 70,310 70,489 17.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.51 -0.42 
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 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) คาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลทรายขาวใน

ปี 2560/2561 วา่จะเพิ่มข้ึน 9.8% สูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ีระดบั 10.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 9.288 ลา้นตนั ในปีก่อน

ภายใตพ้ื้นท่ีเพาะปลูก 21.26 ลา้น mu (1.417 ลา้นแฮคแต)  โดยเป็นผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยจ านวน 9.07 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน 10.1% จาก 8.241 ลา้นตนั ในปีก่อน  เป็นน ้าตาลจากบ้ีทจ านวน 1.13 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.047 ลา้น

ตนั  มีมณฑลกวางสีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่สุดคาดวา่จะผลิตน ้ าตาลได ้5.90 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 5.295 ลา้นตนั ใน

ปีก่อน  มณฑลยนูานซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอนัดบัสองจะผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น  1.94 ลา้นตนั  จาก  1.878  ลา้นตนั  ใน

ปีก่อน และมณฑลกวางตุง้ผูผ้ลิตอนัดบัสามจะผลิตน ้าตาลได ้900,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 771,800 ตนั   ส าหรับ

มองโกเลียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลจากบ้ีทรายใหญ่ของจีน ในฤดูการผลิตใหม่จะผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 500,000 

ตนั  เพิม่ข้ึนจาก 463,300 ตนั ในปีก่อน   มณฑลซินเจียงคาดวา่จะผลผลิตน ้าตาลได ้ 490,000 ตนั  แทบไม่

เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 487,400 ตนั ในปีก่อน           

            

รายการ พื้นท่ีเพาะปลูก 

(1,000 mu) 

ผลผลิตปี 2560/2561 (1,000 ตนั) 

 ออ้ย/บ้ีท ผลผลิตน ้าตาล 
       ออ้ย 18,470 76,780 9,070 
       บ้ีท 2,790 9,590 1,130 

รวม 21,260 86,370 10,200 
 
 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง  

ๆ   กอปรกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกอยูใ่นระดบัราคาท่ีสูง และบราซิลจะใชอ้อ้ยไป

ในการผลิตเอทานอลมากข้ึน แมว้า่จะมีแรงขายจากประเทศผูผ้ลิต  รวมทั้งแรงขายเพื่อท าก าไรเขา้มา  แต่เม่ือราคา

เคล่ือนไหวผา่นแนวตา้นท่ีส าคญั 15.00 เซนต ์ และ 15.18-15.20 เซนต ์ ไดส่้งผลใหเ้กิดแรงซ้ือ        อตัโนมติัเขา้

มา ราคาจึงปรับตวัสูงข้ึนอีก  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 20,295 ล็อต หรือประมาณ 1.031  ลา้นตนั  เทียบกบัท่ี

ถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  70,720  ล็อต  หรือประมาณ  3.593 ลา้นตนั      
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 ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (7 พฤศจิกายน 2560) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  โดยตลาดจะมีแนวตา้นท่ีส าคญั 15.50, 15.84 และ 16.00 เซนต ์  ส่วน

แนวรับจะอยูท่ี่ระดบั 15.20 และ 15.00 เซนต ์ 

 

 

 

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

          

 

                          ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

20 พฤศจิกายน 2560 

 
  

  


