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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  กนัยายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 18 - 22 กนัยายน  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์  ท่ี 38 ของ

ปี 2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกลดลงค่อนขา้งมากจนถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ (19 กนัยายน 2560)  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัราคาไม่สามารถยนือยูเ่หนือเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 40 วนั ได ้ และตามแรงขายเพื่อท า

ก าไร  ประกอบกบัการคาดการณ์ภาวะฝนตกเร็วกวา่คาดในบราซิลซ่ึงจะเอ้ือต่อผลผลิตออ้ยและแนวโนม้ผลผลิต

น ้าตาลปริมาณมากในสหภาพยโุรปยงัคงกดดนัราคาน ้าตาลทรายขาว  ก่อนท่ีราคาจะกระเต้ืองสูงข้ึนจากแรงหนุน

ตามการคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลง และการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียซ่ึงเป็นประเทศบริโภคน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุด

ของโลก  และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง โดยราคาถูกถ่วงลงจากการขายเพื่อลดความเส่ียงของกลุ่ม

ผูผ้ลิตบราซิล และผลผลิตน ้ าตาลปริมาณมากทัว่โลก  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.72-14.55 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.98 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 

0.57 เซนต ์ หรือ 3.92% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.33-15.18 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 14.64 เซนต ์ลดลง 0.53  เซนต ์หรือ 3.49% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

22 กนัยายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 กนัยายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.55 13.72 13.98 14.55 -0.57 
มีนาคม 2561 15.18 14.33 14.64 15.17 -0.53 
พฤษภาคม 2561 15.24 14.49 14.79 15.23 -0.44 
กรกฎาคม 2561 15.39 14.70 14.97 15.38 -0.41 
ตุลาคม 2561 15.69 15.08 15.31 15.70 -0.39 
มีนาคม 2562 16.25 15.67 15.86 16.25 -0.39 
พฤษภาคม 2562 16.25 15.74 15.89 16.28 -0.39 
กรกฎาคม 2562 16.26 15.77 15.92 16.31 -0.39 
ตุลาคม 2562 16.46 15.98 16.13 16.51 -0.38 
มีนาคม 2563 16.77 16.30 16.46 16.83 -0.37 
พฤษภาคม  2563 16.56 16.42 16.28 16.63 -0.35 
กรกฎาคม 2563 - - 16.22 16.57 -0.35 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 22 กนัยายน 2560  บริษทัท่ีปรึกษา Platts Kingsman ประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลก 

ส่วนเกิน (Surplus)  ปี 2560/2561  (ตุลาคม-กนัยายน)  วา่จะลดลงเกือบ 1 ลา้นตนั  เหลือประมาณ 3.87 

ลา้นตนั  โดยไดป้รับลดผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลลง  เน่ืองจากโรงงานหนัไปผลิตเอทานอล 

มากข้ึน  โดยออ้ย 47.6%  จะน าไปผลิตน ้าตาล ลดลงจาก 48.3% ในประมาณการคราวก่อน  ซ่ึงจะท าให ้

ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 36.1 ลา้นตนั  ลดลงประมาณ 300,000 ตนั  และผลผลิตน ้าตาลของคิวบาจะลดลง  

250,000 ตนั  เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกออ้ยไดรั้บความเสียหายจากพายเุฮอริเคนเออร์ม่า 

วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 มีรายงานวา่ตลาดน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2560 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อ

ตลาดจ านวน 274 ล็อต หรือ 13,700 เมตริกตนั บริษทั  E D & F Man เป็นผูส่้งมอบน ้าตาลทั้งหมด โดยเป็น

น ้าตาลทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล 5,700 เมตริกตนั ฝร่ังเศส  4,000 เมตริกตนั และยเูครน  

4,000 เมตริกตนั ผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั  AGT  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 20 กนัยายน 2560 กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2560  

เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 17,400 แฮคแต หรือ 17.8% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(97,900 แฮคแต) ลดลงจาก 20,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 

760,200 ตนั ลดลงจาก 850,000 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.68 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 40.88 

ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 15.27%  ลดลงจาก 16.53% 

 วนัท่ี 20 กนัยายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 300,100 แฮคแต หรือ 25.5% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 268,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 12.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 11.6 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.78 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

43.42 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

  วนัท่ี  18 กนัยายน  2560    กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 15 

กนัยายน 2560 เกษตรกรของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 20,000 แฮคแต เก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้  

845,000 ตนั ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.3 ตนั/แฮคแต   เทียบกบัเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 เกษตรกรเก็บ

เก่ียวบ้ีทได ้13,000 แฮคแต  และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.8 ตนั/แฮคแต    
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัท่ีปรึกษา Canaplan จะปรับลดประมาณการผลผลิตน ้ าตาลทาง 

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2560/2561 ลง 500,000 – 1,000,000 ตนั  จากประมาณการคราวก่อนท่ี 34 ลา้นตนั  

เน่ืองจากผลตอบแทนในการผลิตเอทานอลสูงกวา่น ้าตาล  และจะปรับเพิ่มผลผลิตเอทานอล        1 พนัลา้นลิตร 

จากประมาณการคราวก่อนท่ี 23.8 พนัลา้นลิตร  ตามความตอ้งการเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึน 

 

เอเชีย 

  วนัท่ี  18 กนัยายน  2560  มีรายงานวา่กระทรวงพาณิชยข์องจีนจะเปิดประมูลขายน ้าตาลทรายขาวในปี 

2559/2560  จ  านวน 367,000 ตนั  โดยแบ่งประมูลเป็น 2 คร้ัง  คร้ังแรกจ านวน 200,000 ตนั  จะประมูลขายใน

วนัท่ี 18 กนัยายน 2560  และคร้ังท่ี 2 จ  านวน 167,000 ตนั  ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560  ก าหนดราคาประมูลขั้นต ่า 

6,500 หยวน (995.90 เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั 

  

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตาม

แรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัราคาไม่สามารถยนือยูเ่หนือ

เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 40 วนั ได ้และตามแรงขายเพื่อท าก าไร  ประกอบกบัการคาดการณ์ภาวะฝนตกเร็วกวา่คาด

ในบราซิลซ่ึงจะเอ้ือต่อผลผลิตออ้ย และแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลปริมาณมากในสหภาพยโุรปยงัคงกดดนัราคา

น ้าตาลทรายขาว  และราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ (19 กนัยายน 2560) ก่อนท่ี

จะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 

73,528 ล็อต หรือประมาณ 3.735 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  91,794 ล็อต หรือ

ประมาณ 4.663 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (12 กนัยายน 2560)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ   หากปัจจยัพื้นฐาน

ต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขาย

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

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

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25  กนัยายน 2560   
 


