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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันท่ี   17 – 21  กรกฎาคม   2560 
                        

         ตลาดน า้ตาลทรายดบินิวยอร์คประจ าสปัดาห์นี ้  ( 17 – 21 กรกฎาคม  2560)  ซึง่เป็นสปัดาห์ท่ี 29 ของปี 2560 

ราคาน า้ตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัสงูขึน้เม่ือเทียบกบัสปัดาห์ก่อน และปรับตวัขึน้เป็นสปัดาห์ท่ี 4 ติดตอ่กนั  ตามแรงซือ้ของ

กลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ โดยตลาดได้รับแรงหนนุจากเงินเรียลของบราซิลท่ีแข็งคา่ขึน้ ในขณะท่ีเงินเหรียญสหรัฐฯ เม่ือ

เทียบกบัเงินตราสกลุหลกัตา่ง ๆ ได้อ่อนคา่ลงถึงระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 1 ปี  นอกจากนัน้ยงัได้แรงหนนุจากราคาสินค้าโภค

ภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้  ประกอบกบัความวิตกเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น  อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลผลิตอ้อยใน

บราซิล  และในช่วงท้ายของสปัดาห์มีขา่วว่ารัฐบาลบราซิลได้ปรับเพิ่มภาษีน ามนั (pis/cofin taxes) ซึง่จะท าให้ราคาน า้มนั แก๊ซ

โซฮอล์ ราคาน า้มนัดีเซล และเอทานอลปรับตวัเพิ่มขึน้  ความสามารถในการแขง่ขนัของเอทานอลจะเพิ่มขึน้ และจะท าให้ผู้ผลิต

ในบราซิลหนัไปใช้อ้อยในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึน้ ซึง่จะท าให้ผลผลิตน า้ตาลลดลง  แรงซือ้ท่ีมีเข้ามาอยา่งหนาแนน่ได้สง่ผลให้

ราคาน า้ตาลปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงระดบัสงูสดุในรอบ 7 สปัดาห์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบ้างตามแรงขายเพ่ือท าก าไร  ราคา

น า้ตาลทรายดบิตลาดนิวยอร์คตามสญัญาเดือนตลุาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 13.91-14.69 เซนต์  และปิดตลาดครัง้

สดุท้ายท่ี 14.40 เซนต์  เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 0.10 เซนต์ หรือ 0.70% และราคาน า้ตาลตามสญัญาเดือนมีนาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.64-15.41 เซนต์ และปิดตลาดท่ี 15.15 เซนต์ เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 0.12 เซนต์ หรือ 0.80% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สงูสดุ 

ราคาต ่าสดุ 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

21 กรกฎาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
14 กรกฎาคม  

2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตลุาคม 2560 14.69 13.91 14.40 14.30 +0.10 
มีนาคม 2561 15.41 14.64 15.15 15.03 +0.12 
พฤษภาคม 2561 15.52 14.70 15.30 15.07 +0.23 
กรกฎาคม 2561 15.59 14.74 15.41 15.10 +0.31 
ตลุาคม 2561 15.80 14.97 15.67 15.27 +0.40 
มีนาคม 2562 16.30 15.46 16.20 15.72 +0.48 
พฤษภาคม 2562 16.31 15.56 16.23 15.75 +0.48 
กรกฎาคม 2562 16.35 15.58 16.24 15.75 +0.49 
ตลุาคม 2562 16.48 15.81 16.40 15.89 +0.51 
มีนาคม 2563 16.79 16.12 16.70 16.14 +0.56 
พฤษภาคม  2563 16.56 16.00 16.61 16.03 +0.58 
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ข่าวที่ส าคัญ 

 น า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5  ตามสญัญาเดือนสิงหาคม 2560  สิน้สดุระยะเวลาในการซือ้ขาย

ลงเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560  ปรากฏวา่มีการสง่มอบน า้ตาลตอ่ตลาดเป็นจ านวน 3,981 ล็อต หรือ 199,050 เมตริกตนั  

โดยผู้ รับมอบได้แก่บริษัท E D & F Man เพียงผู้ เดียว ผู้ส่งมอบได้แก่บริษัท Cevital จ านวน 1,501 ล็อต (75,050 เมตริกตนั)   

บริษัท Tereos จ านวน 1,285 ล็อต (64,250 เมตริกตนัตนั) บริษัท Glencore จ านวน 1,108 ล็อต (55,400 เมตริกตนั) และ

บริษัท Bunge จ านวน 87 ล็อต (4,350 เมตกิตนั) โดยเป็นน า้ตาลจากอลัจีเรีย บราซิล ไทย และอินเดีย ตามล าดบั 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานว่าการหีบอ้อยของ 

ออสเตรเลียในฤดกูารผลิตปี 2560 ในชว่งสปัดาห์เพียง ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2560 วา่มีอ้อยเข้าหีบจ านวน 1,423,846 ตนั  

เพิ่มขึน้จาก 1,263,268 ตนั ในปีก่อน   CCS อยูท่ี่ 12.17% เพิ่มขึน้จาก 11.98% ในสปัดาห์ก่อน  รวมอ้อยเข้าหีบในปี 2560 มี

จ านวน 5,639,721 ตนั  หรือ 16.6%  ของ 34.0 ล้านตนั ท่ีคาดการณ์วา่จะผลิตได้ในปีนี ้  และ CCS จะอยูท่ี่  11.86%   ฤดู

การผลิตปี 2560  เร่ิมต้นเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม และจะสิน้สดุในเดือนพฤศจิกายน   โดยคาดวา่ผลผลิตจะลดลง 2.5 ล้านตนั  

จากปี 2559 (36.5 ล้านตนั)   เน่ืองจากทางภาคใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ โดยเฉพาะพืน้ท่ีแถบโรงงานน า้ตาล Maryborough Mill 

ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะความแห้งแล้ง และพืน้ท่ีแถบภาคกลางท่ีได้รับผลกระทบจากพายไุซโคลน Debbie 

 

เอเชีย 

มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560  คณะกรรมการประสานงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ปากีสถาน (The Economic Coordination Committee) (ECC) ได้อนมุตัใิห้มีการสง่ออกน า้ตาลเพิ่มเตมิจ านวน 300,000 

ตนั เน่ืองจากในปี 2559/2560 มีสต็อคน า้ตาลส่วนเกินถึง 1.475 ล้านตนั  โดยน า้ตาลดงักลา่วจะต้องสง่ออกภายใน 2 

เดือน  อนึง่  ก่อนหน้านัน้ ปากีสถานได้อนญุาตให้สง่ออกน า้ตาล 425,000 ตนั  และได้อนมุตัโิควตาสง่ออกจ านวน 

391,000 ตนั  ซึง่ได้สง่ออกแล้ว 348,000 ตนั  

วนัท่ี 18  กรกฎาคม 2560 SRA  รายงานปริมาณอ้อย ผลผลิตน า้ตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดกูารผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 9 กรกฎาคม  2560 ดงันี ้
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลี่ยนแปลง (%) 

ปริมาณอ้อย (ตนั) 27,800,122 23,206,066 19.80 
น า้ตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,484,592 2,235,667 11.13 
โมลาส (ตนั) 1,254,383 1,053,586 19.06 
ผลผลิตน า้ตาลทรายดิบ (%) 8.94 9.63 -7.23 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.51 4.54 -0.62 

 
วิจารณ์และความเห็น 

    ราคาน า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสปัดาห์นีย้งัคงเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัสปัดาห์ก่อน และ

ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นสปัดาห์ท่ี 4 ตดิตอ่กนั  โดยตลาดได้รับแรงหนนุจากเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้

แข็งคา่ขึน้  ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นในบราซิล  อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลผลิตอ้อยในบราซิล นอกจากนัน้รัฐบาล

บราซิลได้ปรับเพิ่มภาษีน า้มนั  เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลงและราคาน า้มนัในตลาดโลกท่ีลดลง  ซึง่จะท าให้

ความสามารถในการแขง่ขนัของเอทานอลเพิ่มสงูขึน้  แรงซือ้ท่ีมีเข้ามาอยา่งหนาแนน่ได้สง่ผลให้ราคาน า้ตาลเคล่ือนไหวถึง

ระดบัสงูสดุในรอบ 7 สปัดาห์ ก่อนท่ีจะลดลงมาบ้างตามแรงขายเพ่ือท าก าไร ส าหรับสถานะของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไร

ตา่งๆ ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ขายน า้ตาลสทุธิ (Net Short) เป็นจ านวน 113,722 ล็อต หรือประมาณ 

5.777 ล้านตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน า้ตาลสทุธิ (Net Short) เป็นจ านวน 120,108 ล็อต หรือประมาณ 6.101 ล้านตนั ใน

สปัดาห์ก่อน ส าหรับในระยะสัน้ ๆ  หากไมมี่ปัจจยัใหม่ ๆ  เข้ามาเกือ้หนนุตลาด คาดวา่ราคาน า้ตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั

ผวนตามแรงซือ้และขายของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ ดงัเชน่ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากัด 

24 กรกฎาคม 2560   
 


