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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25  สิงหาคม    2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 21 – 25 สิงหาคม   2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 34 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยไดแ้รงหนุน

จากการเขา้ซ้ือคืนสัญญาของกลุ่มกองทุนและนกัลงทุนอ่ืน ๆ  ราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัข้ึน  และ 

เงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ  ราคาไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดนบัแต่

วนัท่ี 7 สิงหาคม หลงับราซิลยนืยนัท่ีจะเก็บภาษีน าเขา้เอทานอล ซ่ึงอาจกระตุน้ใหมี้การผลิตน ้าตาลนอ้ยลง

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.26-14.11 เซนต ์ 

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.03 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.62 เซนต ์หรือ 4.62% และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.03-14.77 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.69 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.52 

เซนต ์หรือ 3.67% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

25 สิงหาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

18 สิงหาคม  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.11 13.26 14.03 13.41 +0.62 
มีนาคม 2561 14.77 14.03 14.69 14.17 +0.52 
พฤษภาคม 2561 14.96 14.29 14.93 14.41 +0.52 
กรกฎาคม 2561 15.16 14.55 15.16 14.63 +0.53 
ตุลาคม 2561 15.49 

14.88 

14.88 15.49 14.95 +0.54 
มีนาคม 2562 16.00 15.40 16.00 15.46 +0.54 
พฤษภาคม 2562 16.00 15.58 16.00 15.49 +0.51 
กรกฎาคม 2562 16.00 15.55 16.00 15.52 +0.48 
ตุลาคม 2562 16.10 15.71 16.16 15.69 +0.47 
มีนาคม 2563 16.36 15.99 16.44 15.98 +0.46 
พฤษภาคม  2563 16.20 15.84 16.27 15.85 +0.42 
กรกฎาคม 2563 16.05 16.05 16.24 15.85 +0.39 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี  23  สิงหาคม  2560 บริษทั Green Pool ของออสเตรเลีย  คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561 วา่จะอยูท่ี่ 7.14 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 5.55 ลา้นตนั 

ในการคาดการณ์คร้ังก่อน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของการผลิต ทั้งน้ี Green Pool คาดวา่ผลผลิต

น ้าตาลทัว่โลกจะอยูท่ี่  191.14  ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนเกือบ  6%  จาก 178.78 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  ส่วนการ

บริโภคน ้าตาลโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 182.99 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 1.5% จาก 180.35 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  

นอกจากน้ี Green Pool ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงผลผลิตท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ เช่น ไทย ซ่ึงผลผลิต

น ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 11.87 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีการผลิตก่อน 18.4% หลงัจากในช่วงสองปีท่ีผา่นมาผลผลิต

ไดรั้บความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากภาวะภยัแลง้ El Nino ปริมาณน ้าฝนในปีน้ีดีข้ึนกวา่ค่าเฉล่ียระยะยาว และ

ท าใหผ้ลผลิตของไทยมีความแขง็แกร่งข้ึน อีกทั้งในสหภาพยโุรป คาดวา่ปริมาณน ้าฝนท่ีดีข้ึน จะส่งผลให้

ผลผลิตเพิ่มสูงข้ึนดว้ย โดยช่วยลดความวติกเก่ียวกบัความเสียหายเน่ืองจากสภาพอากาศแหง้ในช่วงตน้ฤดูกาล 

ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกเพิ่มข้ึนไม่มาก เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้าตาล

ภายในประเทศท่ีสูงในบางประเทศ  ความกงัวลเร่ืองสุขภาพ  ภาษีน ้าตาล และการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากสาร

ใหค้วามทดแทนน ้าตาล เช่น น ้าเช่ือมจากขา้วโพด (Corn syrus)  โดยในระยะยาวคาดวา่อตัราการเพิ่มของการ

บริโภคน ้าตาลโลกจะอยูท่ี่ 1% จากท่ีเคยอยูใ่นระดบั 2% หรือมากกวา่นั้น  ส าหรับปี 2559/2560  Green Pool

คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) จะมีจ านวน 2.08 ลา้นตนั  จาก 2.04 ลา้นตนั ในประมาณการคราว

ก่อน 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  25  สิงหาคม  2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 58,800 แฮคแต หรือ 4.9% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 56,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 2.6 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลงเหลือ 44.53 

ตนั/แฮคแต จาก 45.48 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย   

รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 6 ของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่
ปี 2555-2559 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.88 14.49 15.66 16.40 14.70 14.80 15.21 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 460.0 482.0 462.0 450.0 509.0 463.0 473.2 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

73.05 69.84 72.35 73.80 74.82 68.52 71.87 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

44.16 46.75 42.50 41.40 44.79 39.82 43.05 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

7.01 6.77 6.66 6.79 6.58 5.89 6.54 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

96,000 97,000 92,000 92,000 88,000 86,000 91,000 
 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560   MARS ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบติดตามเก่ียวกบัผลผลิตของสหภาพ

ยโุรป (EU)  ไดค้าดการณ์ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียในปี 2560  ดงัน้ี 

                                                                                       หน่วย : ตนั/แฮคแต 

รายการ 
ปี 2560 

ปี 2559 ค่าเฉล่ีย 5 ปี ประมาณการ 

เดือนสิงหาคม 

ประมาณการ 

เดือนกรกฎาคม 

สหภาพยโุรป (EU) 74.7 73.8 74.4 72.0 
 -ฝร่ังเศส 

 

89.0 87.9 83.9 87.4 
 -เยอรมนั 73.8 73.1 76.2 72.1 
 -โปแลนด์ 57.2 54.7 65.8 55.9 
 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 Conab คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซิลในปี 2560/ 

2561  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 
(สิงหาคม 2560) 

 
 
 
 

ปี 2559/2560 
(สิงหาคม 2560) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 8,766.50 9,049.20 -3.12 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.278 72.623 0.90 
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ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 646.34 657.18 -1.65 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 335.53 353.97 -5.21 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 51.91 53.86 -3.62 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 39.39 38.69 1.80 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 26,117.79 27,807.52 -6.08 

 

 วนัท่ี  24  สิงหาคม  2560  มีรายงานวา่  The Chamber of Foreign Trade (CAMEX) ของบราซิลได้

อนุมติัให้เก็บภาษีน าเขา้เอทานอล 20% ส าหรับปริมาณการน าเขา้ส่วนท่ีเกิน 600 ลา้นลิตร/ปี  และปริมาณการ

น าเขา้รายไตรมาสจะถูกจ ากดัท่ี 150 ลา้นลิตร  อน่ึง ปริมาณการน าเขา้เอทานอลของบราซิลตั้งแต่มกราคม-

กรกฎาคม 2560 มีจ านวน 1.35 พนัลา้นลิตร   เพิ่มข้ึนจาก 822 ลา้นลิตร  ในปีท่ีแลว้  และเทียบกบัท่ีเคยน าเขา้

สูงสุด 1.15 พนัลา้นลิตร  ในปี 2554  ส าหรับการน าเขา้ในปีน้ีน าเขา้จากสหรัฐฯ ถึง 1.349 พนัลา้นลิตร 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560   แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของมอริเชียสรายงานประจ าสัปดาห์

เพียงวนัท่ี 12 สิงหาคม 2560 วา่มอริเชียสผลิตน ้าตาลได ้ 14,558 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 13,441 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 16,562 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 

2559/2560 (กนัยายน-สิงหาคม) ถึงปัจจุบนัมีจ านวน 84,180 ตนั ลดลงจาก 109,179 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน อตัราการหีบสกดัลดลงมาอยูท่ี่ 8.70%  จาก 9.34% ในปีก่อน 

 

รายการ 

ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี  

 2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 160,814 167,268 -3.86 967,548 1,168,848 -17.22 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 14,558 16,562 -12.10 84,180 109,179 -22.90 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 10.57 11.44 -7.60 10.29 10.91 -5.68 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.05 9.90 -8.59 8.70 9.34 -6.85 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.90 87.70 -12.31 78.60   
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี  24 สิงหาคม 2560 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 20  สิงหาคม  2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 

1.632 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.591 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน  ส่วน  CCS อยูท่ี่ 13.76% เพิ่มข้ึนจาก 13.46% ใน

สัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมีจ านวน 13.485 ลา้นตนั หรือ 

39.4%  ของเป้าหมายท่ีคาดการณ์วา่จะผลิตไดใ้นปีน้ี  และปัจจุบนั CCS อยูท่ี่ 12.70%  นอกจากนั้น ASMC 

ไดป้รับลดผลผลิตออ้ยในปีน้ีเหลือ 34.201 ลา้นตนั  จาก 34.235 ลา้นตนั  ในประมาณการคราวก่อน  แต่

ปริมาณการผลิตยงัคงเพิ่มข้ึนจากท่ีประมาณการไวท่ี้ 33.955 ลา้นตนั ในช่วงเร่ิมตน้ของการผลิต โดยเร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา และไปจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และในปี 2560 คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะ

ลดลงจาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควีนส์แลนด ์ โดยเฉพาะพื้นท่ีแถบโรงงาน

น ้าตาล Maryborough ไดรั้บผลกระทบจากภาวะความแห้งแลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

พายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  24  สิงหาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในเดือนกรกฎาคม 2560 
ผูผ้ลิตน ้าตาลภายในประเทศไดข้นส่งน ้าตาลทรายขาวจ านวน 620,300 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 
617,500 ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) จีน
ผลิตน ้าตาลและไดข้นส่งน ้าตาลเป็นดงัน้ี 
                                                                              หน่วย : 1,000 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ 
ผลผลิตน ้าตาล การขนส่งน ้าตาล 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
น ้าตาลจากออ้ย 8,241.1 7,852.1 5,744.1 5,349.6 
น ้าตาลจากบ้ีท 1,047.1 849.8 907.8 654.3 
         รวม 9,288.2 8,701.9 6,651.9 6,003.9 

  

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ศุลกากรของจีนรายงานปริมาณการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนกรกฎาคม 

2560 มีจ านวน 60,000 ตนั  ลดลงจากเดือนก่อน 57%  และลดลง 86%  จากท่ีน าเขา้ 420,000 ตนั  ในเดือน

กรกฎาคม  2559  ส าหรับปริมาณการน าเขา้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560  มีจ  านวน 1.47 ลา้นตนั  ลดลงจาก

ปีก่อน 15.7% 
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 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560   บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบ

โควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2560/2561  ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งวดส่งมอบ J-Spec (MT.) Hi-Pol. (MT.) รวม (MT.) 
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 12,000.00 13,333.33 25,333.33 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 12,000.00 13,333.33 25,333.33 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2561 16,000.00 24,000.00 40,000.00 
              รวม 40,000.00 50,666.66 90,666.66 
 

วจิารณ์และความเห็น 

      ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัเคล่ือนไหวเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  

ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิลท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ บราซิลยนืยนัท่ีจะเก็บภาษีน าเขา้       เอ

ทานอล ซ่ึงอาจกระตุน้ใหมี้การผลิตน ้าตาลนอ้ยลง และตามตลาดพลงังาน แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและ

ต่อเน่ือง  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดนบัแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น จ านวน 

133,284 ล็อต หรือประมาณ 6.771 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 121,826 ล็อต 

หรือประมาณ 6.189 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  ส าหรับในระยะสั้น ๆ   คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา 

 

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28 สิงหาคม  2560   

 


