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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27   ตุลาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 23 - 27 ตุลาคม  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 42 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน หลงัจาก UNICA 

เปิดเผยขอ้มูลการผลิตส าหรับช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคมท่ีบ่งช้ีวา่ โรงงานน ้าตาลในบราซิลลดการผลิตน ้าตาล

ลง และเพิ่มการผลิตเอทานอล ซ่ึงปริมาณออ้ยเขา้หีบอยูท่ี่ 32.410 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 32.190 ลา้นตนั  ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 1.978 ลา้นตนั ลดลง 12.39% แต่ผลผลิตเอทานอลอยูท่ี่ 1.576 

พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 11.61% ซ่ึงช่วยหนุนให้ราคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึนก่อนท่ีจะตอ้งเผชิญกบัแรงขายเพื่อท า

ก าไรหลงัค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนลงซ่ึงกระตุน้แรงขายของกลุ่มผูผ้ลิต และในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคา

ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน หลงัจากมีค าสั่งซ้ืออตัโนมติัเกิดข้ึนเหนือระดบัสูงสุด

ในช่วงท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

13.84-14.70 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.53 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.63 เซนต ์หรือ 4.50% 

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.95-14.73 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 

14.67 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.56 เซนต ์หรือ 3.97% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
27  ตุลาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
20  ตุลาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.70 13.84 14.63 14.00 +0.63 
พฤษภาคม 2561 14.73 13.95 14.67 14.11 +0.56 
กรกฎาคม 2561 14.77 14.08 14.71 14.24 +0.47 
ตุลาคม 2561 14.99 14.41 14.94 14.56 +0.38 
มีนาคม 2562 15.35 15.00 

.0 

 

15.43 15.14 +0.29 
พฤษภาคม 2562 15.44 15.06 15.44 15.19 +0.25 
กรกฎาคม 2562 15.43 15.11 15.45 15.22 +0.23 
ตุลาคม 2562 15.60 15.35 15.60 15.42 +0.18 
มีนาคม 2563 15.94 15.68 15.93 15.77 +0.16 
พฤษภาคม  2563 15.88 15.81 15.87 15.74 +0.13 
กรกฎาคม 2563 15.87 15.85 15.87 15.76 +0.11 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 27  ตุลาคม  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 958,700 แฮคแต หรือ 71.5% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 860,900 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 40.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 38.7 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.51 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

44.96 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 26  ตุลาคม  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียงวนัท่ี 24 

ตุลาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้ 823,700 ตนั จากปริมาณหวับ้ีท 6.03  ลา้นตนั และคาดวา่ในปี 

2560/2561  จะผลิตน ้าตาลได ้ 2 ลา้นตนั    โดยมีโรงงาน 40 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 46 โรงงานท่ี

คาดวา่จะท าการผลิตในปีน้ี   และเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้870,700 ตนั  จากปริมาณ

หวับ้ีท 5.99 ลา้นตนั  โดยมีโรงงาน 41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   อตัราการหีบสกดั 13.7% ลดลงจาก 14.5% ใน

ปีก่อน 

 วนัท่ี 25  ตุลาคม  2560  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 19  ตุลาคม  

2560 เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้3 ลา้นตนั หรือ 64% ของปริมาณทั้งหมดท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 4.7-4.8 ลา้นตนั 

เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16% ลดลงจาก 17.3% ในปีก่อน รวมปริมาณการเก็บเก่ียวบ้ีทท่ีถูกส่งไปยงัโรงงาน

น ้าตาลทั้งหมด 2.47 ลา้นตนั 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24  ตุลาคม  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16  ตุลาคม  2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม 

 

ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 32.410 32.190 +0.68 499.596 508.437 -1.74 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้น

ตนั) 

1.978 2.255 -12.39 31.210 30.140 +3.55 
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ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1..576 1.412 +11.61 21.025 21.379 -1.66 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 146.36 148.15 

 
-1.21 136.84 133.75 +2.31 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

43.76 49.62 
 

-11.81 47.92 46.51 +3.03 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

56.24 50.38 +11.63 52.08 53.49 -2.64 
  

 วนัท่ี 23 ตุลาคม 2560  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) 

บราซิลจะส่งออกน ้าตาลมากเป็นประวติัการณ์ถึง 29.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3.9% จาก 28.5 ลา้นตนั ท่ีส่งออกในฤดู

การผลิตปี 2559/2560 สูงกวา่ทุกประเทศ  แมก้ารส่งออกไปจีนจะลดลงเหลือ 103,000 ตนั  ในช่วง 6 เดือนแรก  

เทียบกบั 1.23 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากจีนไดป้รับข้ึนภาษีน าเขา้น ้าตาล  โดยคาดวา่

ปริมาณออ้ยเขา้หีบของบราซิลจะมีจ านวน 645 ลา้นตนั  ลดลง 1% จาก 651.5 ลา้นตนั  ในปีก่อน  และสัดส่วน

การน าออ้ยไปผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 48.3%  จาก 48% ในปีก่อน ขณะท่ีการน าออ้ยไปผลิตเป็นเอทานอลจะ

อยูท่ี่ 51.7%  ทั้งน้ี คาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดม้ากเป็นประวติัการณ์ถึง 40.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 1.4% จาก 39.65 ลา้น

ตนั ท่ีผลิตไดใ้นปีก่อน  และผลิตเอทานอลจะไดป้ระมาณ 27.5 พนัลา้นลิตร  ลดลง 3% จากปีก่อน 

 

โอเชียเนีย 

 

วนัท่ี  26  ตุลาคม  2560 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 

547,275 ตนั ลดลงจาก 1,470,824  ตนั ในสัปดาห์ก่อน รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 มีจ านวน 26,134,563 ตนั หรือ 

78.3%  ของประมาณการท่ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 33.396 ลา้นตนั และเทียบกบั 33.955 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วน  

CCS ลดลงอยา่งรวดเร็วจากสัปดาห์ท่ีแลว้อยูท่ี่  13.72%  และ CCS สะสมอยูท่ี่ 13.55%  แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ี

ดีกวา่เม่ือเทียบกบั 12.86% ในปีก่อน   โดยในปีน้ีไดเ้ร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่นมา ไปจนถึง

ส้ินเดือนพฤศจิกายน และคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 8% จาก 36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้อง

รัฐควีนส์แลนดไ์ดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจากพายุ

ไซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 24 ตุลาคม 2560  มีรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกนัยายนลดลงสองในสามจากปีก่อน   

เน่ืองจากอตัราภาษีท่ีสูง ท าใหสิ้นคา้ในตลาดโลกมีราคาแพงมากข้ึน  ปริมาณการน าเขา้น ้าตาลในเดือนก่อน

ลดลง 67.5% เหลือ 160,000 ตนั  ลดลงจาก 500,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมการน าเขา้ในปี 

2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) ลดลง 38.9%  จากปีก่อน เหลือ 2.29 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 23 ตุลาคม 2560  มีรายงานวา่  รัฐบาลปากีสถานไดเ้พิ่มภาษีน าเขา้สินคา้ 250 รายการ เพื่อลดการ

ขาดดุลทางการคา้ของประเทศ และยงัมีการระดุมทุนเพื่ออุดหนุนการส่งออกเป็นแรงจูงใจอีกประการ ทั้งน้ี  ภาษี

น าเขา้น ้าตาลจะเพิ่มข้ึนจาก 20% เป็น 40% 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหนผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน หลงัจาก UNICA เปิดเผยขอ้มูลการผลิตส าหรับช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม  ซ่ึงปริมาณออ้ย

ออ้ยเขา้หีบอยูท่ี่ 32.410 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 32.190 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 

1.978 ลา้นตนั ลดลง 12.39% แต่ผลผลิตเอทานอลอยูท่ี่ 1.576 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 11.61% แมว้า่จะมีแรงขายเพื่อท า

ก าไรหลงัค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนลงซ่ึงกระตุน้แรงขายของกลุ่มผูผ้ลิตท าใหร้าคาอ่อนตวัลงไปบา้ง แต่ในช่วง

สุดทา้ยของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือนหลงัจากมีค าสั่งซ้ืออตัโนมติัเกิดข้ึน

เหนือระดบัสูงสุดในช่วงท่ีผา่นมา ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 

ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 110,474 ล็อต หรือประมาณ 5.612 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  113,942 ล็อต หรือประมาณ 5.788 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (17 ตุลาคม  

2560) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

30  ตุลาคม 2560 
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