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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20   ตุลาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 16 - 20 ตุลาคม  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 42 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูกถ่วงลงจากผลผลิตน ้าตาลปริมาณมากทัว่โลก  และจากการคาดการณ์

วา่ฝนท่ีตกในบราซิลจะเป็นผลดีส าหรับผลผลิตน ้าตาล รวมทั้งแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลส่วนเกินทัว่โลกในปี

2560/ 2561 หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน จากแรงซ้ือคืนสัญญาน ้าตาล ขณะท่ีนกัเก็งก าไรจบัตาสัญญาณ

ภาวะผลผลิตน ้าตาลตึงตวัในระยะใกล ้เน่ืองจากผลผลิตปริมาณมากของสหภาพยุโรป (อีย)ู อาจจะไม่พร้อม

ส าหรับการส่งมอบในเดือนธนัวาคม และแรงหนุนจากแนวโนม้การเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยในบราซิลท่ีจะเสร็จส้ิน

ลงก่อนก าหนด และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงจากการท่ี Sucden คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินใน

ปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ 3.5-4 ลา้นตนั  เทียบกบัปีท่ีแลว้ท่ีมีน ้าตาลโลกส่วนขาด 0.5-1 ลา้นตนั  โดยคาดวา่ผลผลิต

น ้าตาลของบราซิลจะเพิ่มข้ึน 0.8% เป็น 35.9 ลา้นตนั แมว้า่ราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลง  ส าหรับสัดส่วนของ

ออ้ยท่ีจะน าไปผลิตน ้าตาลทรายท่ีลดลงในปีการผลิตหนา้ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล และผลผลิตออ้ยต่อแฮค

แตแต ท่ีลดลงจะถูกชดเชยจากผลผลิตน ้าตาลในอินเดีย สหภาพยโุรป จีน และไทย ท่ีเพิ่มข้ึนก็ตาม ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.90-14.42 เซนต ์  และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี 14.00 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.41 เซนต ์ หรือ 2.85% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.02-14.51 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.11 เซนต ์ลดลง 0.37  เซนต ์หรือ 

2.56% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
20  ตุลาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13  ตุลาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.42 13.90 14.00 14.41 -0.41 
พฤษภาคม 2561 14.51 14.02 14.11 14.48 -0.37 
กรกฎาคม 2561 14.65 14.15 14.24 14.64 -0.40 
ตุลาคม 2561 14.98 14.49 14.56 14.97 -0.41 
มีนาคม 2562 15.46 15.10 15.14 15.53 -0.39 
พฤษภาคม 2562 15.49 15.16 15.19 15.57 -0.38 
กรกฎาคม 2562 15.55 15.21 15.22 15.60 -0.38 
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ตุลาคม 2562 15.75 15.41 15.42 15.79 -0.37 
มีนาคม 2563 16.12 15.75 15.77 16.12 -0.35 
พฤษภาคม  2563 16.07 15.80 15.74 16.08 -0.34 
กรกฎาคม 2563 16.08 16.07  15.76 16.07 -0.41 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 824,300 แฮคแต หรือ 70.1% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (1,198,500 

แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 726,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 34.9 ลา้น

ตนั เพิม่ข้ึนจาก 32.3 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.31 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 44.37 ตนั/แฮค

แต ในปีก่อน 

 วนัท่ี  19 ตุลาคม  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียงวนัท่ี 18 

ตุลาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้672,600 ตนั จากปริมาณหวับ้ีท 4.99 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่  43.3 

ตนั/แฮคแต  ลดลง 7%    โดยมีโรงงาน 43 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 46 โรงงานท่ีคาดวา่จะท าการ

ผลิตในปีน้ี   และเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้731,800 ตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 5.05 ลา้น

ตนั  โดยมีโรงงาน 41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   อตัราการหีบสกดั 13.5% ลดลงจาก 14.6% ในปี 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  มีรายงานวา่ วา่สตอ็คน ้าตาลของบราซิล ณ ส้ินเดือนกนัยายน มีจ านวนมากกวา่ 

1.8 ลา้นตนั และรวมสต็อคน ้าตาลในปีน้ีมีน ้าตาลมากกวา่ 10.8 ลา้นตนั  เทียบกบั 9.5 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  เป็นน ้าตาล  VHP จ านวน 5.7 ลา้นตนั (5.5 ลา้นตนั ในปีก่อน)   น ้าตาลคริสตลั  4.5 ลา้นตนั 

(3.8 ลา้นตนั ในปีก่อน)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลรีไฟน์และน ้าตาลออร์แกนิค 

วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 Canaplan คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลในปี 2560/2561 ดงัน้ี  
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รายการ ประมาณการคร้ังน้ี 
ประมาณการคราวก่อน 

(เมษายน) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 588 575 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 36 34 

ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 24.2 23.8 

ออ้ย-ใชใ้นการผลิตเอทานอล 

(%) 

52 53.2 

ATR (กิโลกรัม) 134.5 133 

  

      ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 75 ตนั/แฮคแต  ขณะท่ีอายเุฉล่ียของออ้ยอยูท่ี่ 3.7 ปี  ส าหรับในฤดูการ

ผลิตปี 2561/2562  คาดวา่อายเุฉล่ียของออ้ยจะสูงข้ึนเป็น 3.89 ปี  โดยมีอตัราการปลูกใหม่ 13.5%  ต ่ากวา่ระดบั

ปกติท่ึจะอยูร่ะหวา่ง 18.20% 

  

อฟัริกา 

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของมอริเชียสรายงานประจ าสัปดาห์เพียง

วนัท่ี 7 ตุลาคม 2560 วา่มอริเชียสผลิตน ้าตาลได ้16,232 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 16,095 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 

และเทียบกบั 16,071 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 2560/2561 

(มิถุนายน-พฤษภาคม) ถึงปัจจุบนัมีจ านวน 203,835 ตนั ลดลงจาก 239,517 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน อตัราการหีบสกดัลดลงมาอยูท่ี่ 9.18%  จาก 9.87% ในปีก่อน 

 

 รายการ 

ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี  

 2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 158,686 151,190         4.96  2,220,763 2,426,001 -8.46 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 16,232 16,071         1.00  203,835 239,517 -14.90 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.69 12.05 -2.99  10.70 11.39 -6.06 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.23 10.63 -3.76  9.18 9.87 -6.99 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.70 76.80         3.78  79.80 80.30 -0.62 
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี  20 ตุลาคม  2560  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 

1,470,824 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,361,468  ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 มีจ านวน 25,587,290 ตนั 

หรือ 76.6%  ของประมาณการท่ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 33.396 ลา้นตนั ลดลง  78,000 ตนั จากท่ีคาดการณ์ไวใ้น

สัปดาห์ก่อน  และเทียบกบั 33.355 ลา้นตนั ในช่วงก่อนเปิดหีบ  ส่วน  CCS ปัจจุบนัอยูท่ี่ 14.53%  และ CCS 

สะสมอยูท่ี่ 13.55%  เทียบกบั 12.86% เม่ือปีก่อน   โดยในปีน้ีไดเ้ร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่น

มา ไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 8% จาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทาง

ภาคใตข้องรัฐควีนส์แลนดไ์ดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากพายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหนผนัผวนและปรับตวัลลดลงเม่ือเทียบ

กบัสัปดาห์ก่อนตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ  และจากผลผลิตน ้ าตาลปริมาณมากทัว่โลก  โดย

บริษทัผูค้า้น ้าตาล Sucden คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ 3.5-4 ลา้นตนั  

เทียบกบัปีท่ีแลว้ท่ีมีน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 0.5-1ลา้นตนัโดยคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลจะเพิ่มข้ึน 0.8% 

เป็น 35.9 ลา้นตนั แมว้า่ราคาน ้าตาลท่ีปรับตวัลดลง  ส าหรับสัดส่วนของออ้ยท่ีจะน าไปผลิตน ้าตาลทรายท่ีลดลงในปี

การผลิตหนา้ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล และผลผลิตออ้ยต่อแฮคแตท่ีลดลง จะถูกชดเชยจากผลผลิตน ้าตาลใน

อินเดีย สหภาพยโุรป จีน และไทย ท่ีเพิ่มข้ึนก็ตาม  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 17 

ตุลาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 113,942 ล็อต หรือประมาณ 5.788 ลา้นตนั 

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  103,369 ล็อต หรือประมาณ 5.251 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น 

(10 ตุลาคม  2560) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่

ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ี

ผา่นมา 

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

                                                                                                                                                            ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

24  ตุลาคม 2560 
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