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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   24 - 28  กรกฎาคม   2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 24 – 28  กรกฎาคม  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 30 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยตลาดไดรั้บแรง

กดดนัหลงัจากผูพ้ิพากษาของรัฐบาลบราซิลระงบัการปรับข้ึนภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และ UNICA รายงานวา่

ในช่วงคร่ีงแรกของเดือนกรกฎาคม 2560  ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ผลิตน ้าตาลได ้3.101 ลา้นตนั  หลงัจาก

นั้นตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ท าใหผู้ส่้งออก

ของบราซิลท าการขายลดลง  ในขณะท่ีมีแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคเขา้มา  ประกอบมีข่าวลือวา่อินเดีย

ก าลงัพิจารณาน าเขา้น ้าตาลโดยไม่เสียภาษี  รวมถึงบราซิลวางแผนข้ึนภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงอีกคร้ัง  และในช่วง

สุดทา้ยราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งจ ากดัตามการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 

2560/ 2561  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.73-

14.64 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.37 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 0.21% และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.56-15.31 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 15.09 เซนต ์

ลดลง 0.06 เซนต ์หรือ 0.40% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

28 กรกฎาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
21 กรกฎาคม  

2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.64 13.73 14.37 14.40 -0.03 
มีนาคม 2561 15.31 14.56 15.09 15.15 -0.06 
พฤษภาคม 2561 15.46 14.76 15.27 15.30 -0.03 
กรกฎาคม 2561 15.58 14.93 15.39 15.41 -0.02 
ตุลาคม 2561 15.85 15.23 15.65 15.67 -0.02 
มีนาคม 2562 16.41 15.81 16.21 16.20 -0.01 
พฤษภาคม 2562 16.45 15.86 16.22 16.23 -0.01 
กรกฎาคม 2562 16.47 15.90 16.20 16.24 -0.04 
ตุลาคม 2562 16.62 16.07 16.32 16.40 -0.08 
มีนาคม 2563 16.93 16.37 16.60 16.70 -0.10 
พฤษภาคม  2563 16.66 16.49 16.52 16.61 -0.09 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  25  กรกฎาคม 2560 The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ

ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 3 ของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี 
2555-2559 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 11.88 13.07 11.44 12.80 12.40 11.80 12.30 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 235.0 268.0 256.0 289.0 283.0 284.0 276.0 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

27.92 35.03 29.29 36.99 35.09 33.51 33.98 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

22.56 26.00 23.55 26.88 25.19 24.71 25.26 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

2.68 3.40 2.69 3.44 3.12 2.92 3.11 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 91,600 
 

วนัท่ี  25  กรกฎาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล Belsahar ของเบลารุสรายงานผลการทดสอบบ้ีท 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 วา่น ้าหนกัเฉล่ียน ้าตาล/หวับ้ีท 228.9 กรัม ลดลง 14.7% จาก 268.3 กรัม 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  จ านวนหวับ้ีทลดลงเล็กนอ้ย (91,900 ตนั/เเฮคแต  เทียบกบั 95,700 ตนั/แฮค

แต ในปีก่อน)   ผลผลิตบ้ีท 21.04 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 25.68 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมี

จ านวน 100,200 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 95,400 แฮคแต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  28  กรกฎาคม 2560   สวสิเซอร์แลนด์รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2560 เพียง        

ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560  เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 เฉล่ีย 5 ปี 

(2555-2559) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.20 13.70 17.20 13.90 14.80 16.50 15.22 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 49.20 30.90 41.60 58.40 31.00 45.10 44.40 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  7.48 4.24 7.16 8.11 4.59 7.44 6.31 
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สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.50 14.10 17.80 13.70 16.00 15.80 15.48 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 52.80 38.60 37.10 55.40 25.00 50.90 41.40 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  8.18 5.46 6.60 7.56 4.00 8.02 6.33 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 25  กรกฎาคม  2560 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

                                                                           

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม

มิถุนายน 

ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 47.83 47.08 +1.59 246.58 262.67 -6.13 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.10 2.84 +9.11 14.15 13.86 +2.10 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

1.89 1.92 -1.92 9.49 10.80 -12.13 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 135.07 132.95 +1.59 125.48 125.92 +0.15 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

50.38 47.66 +571 47.99 44.19 +8.60 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

49.62 52.34 -5.20 52.01 55.81 -6.81 
 

อฟัริกา 

 วนัท่ี  28  กรกฎาคม 2560   สภาการเกษตรของมอริเชียส  (The Mauritius Chamber of 

Agriculture) รายงานเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคมท่ีผา่นมาวา่  โรงงานน ้าตาลของมอริเชียส 3 โรงงาน  ผลิต

น ้าตาลไดแ้ลว้จ านวน 32,562 ตนั  ลดลงจาก 51,363 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีปริมาณออ้ย

เขา้หีบ 385,086 ตนั  ลดลงจาก 574,377 ตนั ในปีก่อน  และเปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงเหลือ 10.07%   จาก 

10.50%  อตัราการหีบสกดัลดลงเหลือ 8.46%  จาก 8.94% .ในปีก่อน  แต่ยงัคงสูงกวา่ปี 2558  และจากการ

ประมาณการคร้ังแรกคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560 มีแนวโนม้ลดลงเหลือ 360,000 ตนั จาก 386,277 ตนั 

ในปี 2559 พื้นท่ีเก็บเก่ียวในปี 2560  มีจ  านวน 34,090  แฮคแต  ลดลง 1.7%  จาก 34,692 แฮคแต ในปีก่อน 
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ตะวนัออกกลาง 

 วนัท่ี  27  กรกฎาคม 2560  กระทรวงเกษตรของอิหร่านรายงานวา่ ในปีปฏิทินอิหร่าน 1395            

(มีนาคม 2559-มีนาคม 2560) อิหร่านผลิตน ้าตาลได ้ 1,643,206 ตนั มากสุดเป็นประวติัการณ์  เพิ่มข้ึนจาก 

1,521,680 ตนั ในปีก่อน   เป็บผลผลิตจากบ้ีท 860,211 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 749,764 ตนั ในปีก่อน  และผลผลิต

จากออ้ย 782,995 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 771,916 ตนั ในปีก่อน  ปริมาณการบริโภคมีจ านวน 2.2 ลา้นตนั  และรัฐบาล

อนุญาตใหน้ าเขา้จ านวน 550,000 ตนั 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  26  กรกฎาคม 2560 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  คาดการณ์ในเบ้ืองตน้เม่ือ

วนัท่ี 11 กรกฎาคม ตามภาพถ่ายดาวเทียมท่ีไดรั้บในเดือนมิถุนายน 2560 วา่  ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2560/2561 จะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 25.1 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว)   โดยมี 3 รัฐใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ รัฐ Uttar 

Pradesh, รัฐMaharashtra และรัฐ  Karnataka คาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 19.8 ลา้นตนั  หรือประมาณ 

79% ของผลผลิตทั้งประเทศ ขณะท่ีรัฐ Gujarat รัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ Telangana ผลผลิตน ้าตาลจะลดลง

อยา่งมากในปี 2559/2560  และจะกลบัมาสู่สภาวะปกติในฤดูการผลิตปี 2560/2561   ส่วนรัฐทางภาคเหนือ

ไดแ้ก่รัฐ Bihar รัฐ Uttarakhand รัฐ Punjab และรัฐ Haryana คาดวา่จะมีผลผลิตมากกวา่ปีน้ี  

วนัท่ี  24  กรกฎาคม 2560 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนมิถุนายน  

2560  มีจ านวน  140,000 ตนั (tel quel) ลดลง 62% จาก 369,189 ตนั ตนั ในเดือนเดียวกนัของปี และลดลง 

25% จาก 186,765 ก่อน  ในเดือนก่อน  โดยในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  จีน

น าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.871 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.462 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตวัเลขขา้งตน้เป็น

ตวัเลขน าเขา้อยา่งเป็นทางการโดยไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ประเทศจากเมียนมาร์และเวยีดนาม 

 วนัท่ี  24  กรกฎาคม 2560  มีรายงานวา่  ในเดือนพฤษภาคม 2560 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้74,685 

ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 32,791 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลรวม

ในปี 2559/2560 มีจ  านวน 7,044,310 ตนั เพิ่มข้ึน 38% จาก 5,114,899 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาน ้าตาลกล่าวเม่ือเร็ว ๆ น้ี วา่ผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 2559/2560 จะอยูท่ี่ 7.047 ลา้น

ตนั ซ่ึงรวมถึงผลผลิตประมาณ 3,000 ตนั ท่ียงัอยูใ่นช่วงท่ีเหลือของฤดูการผลิตน้ี 
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วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

โดยตลาดไดท้  าการปรับฐาน  หลงัจากสัปดาห์ท่ีแลว้เคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์  อยา่งไรก็ดี

ตลาดยงัคงไดรั้บแรงหนุนจากการแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  รวมทั้งข่าว

อินเดียอาจจะตอ้งน าเขา้น ้าตาลปลอดภาษี  อยา่งไรก็ดีข่าวเก่ียวกบัผูพ้ิพากษาของรัฐบาลบราซิลระงบัการปรับ

ข้ึนภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง  และข่าว UNICA รายงานการผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วง 1-15 

กรกฎาคม 2560  วา่มีจ  านวน 3.101 ลา้นตนั  รวมถึงการคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561  จะเกิดภาวะผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus)  ก็เป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อตลาดน ้าตาล  ท าใหร้าคาเคล่ือนไหวอยูใ่นขอบเขตท่ี

จ ากดั  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 106,879 ล็อต หรือประมาณ 5.429 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 113,722 ล็อต หรือประมาณ 5.777 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน ส าหรับใน

ระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ  เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

31 กรกฎาคม 2560   


