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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29  กนัยายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 25 - 29 กนัยายน  2560) )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์   ท่ี 39 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น

เทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยถูกกดดนัจากการคาดการณ์ภาวะฝนตกมากข้ึนในพื้นท่ีเพาะปลูก

ของบราซิลซ่ึงจะเอ้ือต่อผลผลิตออ้ย และจากการคาดการณ์ท่ีวา่ตลาดจะขาดแคลนอุปสงคน์ ้าตาลในระยะใกล ้ แรง

ขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองกดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน (27 กนัยายน 2560)  

แมว้า่ในช่วง 2 วนัสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือคืน ขณะท่ี   เทรดเดอร์ปรับสถานะการ

ลงทุนในช่วงส้ินเดือนและส้ินไตรมาสและสัญญาเดือนตุลาคมส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 29 

กนัยายน 2560  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.01-

14.11 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.54 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต ์หรือ 3.15% ปรากฏวา่มีการ

ส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 21,098 ล็อต  หรือประมาณ 1.07 ลา้นตนั โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิลทั้งหมด  

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.72-14.74 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 14.10 

เซนต ์ลดลง 0.54  เซนต ์หรือ 3.69% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

29 กนัยายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 14.11 13.01 13.54 13.98 -0.44 
มีนาคม 2561 14.74 13.72 

.72 

14.10 14.64 -0.54 
พฤษภาคม 2561 14.88 13.90 14.22 14.79 -0.57 
กรกฎาคม 2561 15.05 14.08 14.39 14.97 -0.58 
ตุลาคม 2561 15.34 14.46 14.75 15.31 -0.56 
มีนาคม 2562 15.87 15.03 15.31 15.86 -0.55 
พฤษภาคม 2562 15.85 15.08 15.35 15.89 -0.54 
กรกฎาคม 2562 15.88 15.13 15.40 15.92 -0.52 
ตุลาคม 2562 16.09 15.40 15.61 16.13 -0.77 
มีนาคม 2563 16.42 15.76 15.99 16.46 -0.47 
พฤษภาคม  2563 15.71 15.66 15.82 16.28 -0.46 
กรกฎาคม 2563 15.62 15.62 15.76 16.22 -0.46 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 

 วนัท่ี  2  ตุลาคม 2560 ตลาดน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2560 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น

จ านวน 1.07 ลา้นตนั หรือ 21,098 ล็อต  ซ่ึงเป็นน ้าตาลจากบราซิลทั้งหมด โดยมีบริษทั Cofco Agri (13,289 

ล็อต)  บริษทั  Louis Dreyfue (2,703 ล็อต)  บริษทั Bunge (1,387 ล็อต)   บริษทั  Sucden (1,290 ล็อต)  บริษทั 

Czarnikow (1,440 ล็อต)  บริษทั ECTP (864 ล็อต)   และ บริษทั  E D & F Man (125 ล็อต)  เป็นผูส่้งมอบ และ

บริษทั Wilmar (14,147 ล็อต) บริษทั  Alvean (5,967 ล็อต)  และบริษทั Raizen (984 ล็อต)  เป็นผูรั้บมอบ 

 วนัท่ี  25 กนัยายน 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2560/2561   

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
สตอ็คตน้ปี 67,862.1 71,528.2 80,449.2 79,346.5 74,280.2 
ผลผลิต 191,402.1 178,448.5 174,220.7 180,710.1 181,484.9 
การน าเขา้ 67,340.8 67,686.2 71,974.3 64,363.2 63,887.7 
การบริโภค 184,235.9 180,197.0 180,275.2 178,745.7 175,773.7 
การส่งออก 69,203.8 69,603.9 74,840.8 65,225.0 64,532.6 
สตอ็คปลายปี 73,165.3 67,862.1 71,528.2 80,449.2 79,346.5 
+/- ผลผลิต  12,953.6 4,227.8 -6,489.4 -774.8 -2,676.7 
+/- %  7.26 2.43 -3.59 -0.43 -1.45 
+/- การบริโภค 4,038.9 -78.2 1,529.5 2,972.0 4,110.9 
+/-% 2.24 -0.04 0.86 1.69 2.39 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 39.71 37.66 39.68 45.01 45.14 
น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

5,303.2 -3,666.1 -8,921.0 1,102.7 5,066.3 
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ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี  29 กนัยายน 2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 471,300 แฮคแต หรือ 39.3% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 389,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 19.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 16.8 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.94 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

43.14 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossahar)  รายงานวา่   ณ วนัท่ี 28 

กนัยายน 2560 รัสเซียผลิตน ้ าตาลได ้ 1.7 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 1.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  มี 74 โรงงานท่ีเปิด

ด าเนินการจาก 75 โรงงาน ท่ีคาดวา่ด าเนินการในฤดูกาลน้ี  และนาย Alexander Tkachev รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตร รายงานวา่ในปี 2560/2561  รัสเซียอาจจะส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 700,000 ตนั จาก 340,000 

ตนั ในปีก่อน และในปีน้ีเน่ืองจากปริมาณผลผลิตบ้ีทมากเป็นประวติัการณ์ ดงันั้นรัสเซียจะผลิตน ้าตาล ได ้ 6.5 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 6.2 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 27 กนัยายน 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียงวนัท่ี 26 

กนัยายน 2560  ยเูครนผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้201,950 ตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 1.583 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 

12.76%  โดยมีโรงงาน 30 โรงงงานท่ีด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 46 โรงงานท่ีคาดวา่จะท าการผลิตในปีน้ี  เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนัท่ีผลิตน ้าตาลได ้  280,300 ตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 2.008 ลา้นตนั  อตัราการ

หีบสกดั 13.95% ขณะท่ีกระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2560 

เกษตรกรของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 42,000 แฮคแต หรือ 13% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 318,000 

แฮคแต ในฤดูการผลิตน้ี  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดป้ระมาณ 1.8 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.6 ตนั/แฮคแต  

เทียบกบัเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 เกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 60,000 แฮคแต  และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.0 

ตนั/แฮคแต    

  วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 22 กนัยายน  

2560 เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 20,800 แฮคแต หรือ 21.3% จากพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด (97,900 แฮคแต) ลดลงจาก 23,900 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 920,200 ตนั ลดลงจาก 971,600 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.2 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 

40.96 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 15.33%  ลดลงจาก 16.73% 
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ยุโรปตะวนัตก 

 

วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 สวสิเซอร์แลนดร์ายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 3 ของปี 2560 เพียง       ณ วนัท่ี 

19 กนัยายน  2560  เป็นดงัน้ี 

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

(2555-2559) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวันตก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.40 16.40 17.90 17.30 16.30 17.10 17.00 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 92.80 70.30 81.80 102.60 86.40 91.80 86.60 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  16.07 11.54 14.64 17.71 14.08 15.65 14.73 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.60 17.10 18.60 16.80 17.20 16.50 17.20 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 96.50 80.70 74.50 100.50 76.30 95.50 85.50 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  16.02 13.72 13.79 16.88 13.12 15.69 14.64 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  27 กนัยายน  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15 กนัยายน  2560  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายน ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั ) 45,440 37,881 +19.95 427,002 433,717 -1.55 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 3,126 2,419 +29.23 26,386 24,920 +5.88 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.098 1.610 +19.14 17.392 18.152 -4.19 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 150.51 139.35 +8.01 133.94 131.50 +1.86 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.96 48.09 -0.27 48.42 45.86 +5.58 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

52.04 51.91 +0.25 51.58 54.14 -4.73 
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อฟัริกา 

 วนัท่ี 26 กนัยายน 2560   แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของมอริเชียสรายงานประจ าสัปดาห์

เพียงวนัท่ี 16 กนัยายน  2560 วา่มอริเชียสผลิตน ้าตาลได ้15,632 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 14,900 ตนั ในสัปดาห์

ก่อน และเทียบกบั 17,258 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 2560/2561 

(มิถุนายน-พฤษภาคม) ถึงปัจจุบนัมีจ านวน 155,560 ตนั ลดลงจาก 187,936 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน อตัราการหีบสกดัลดลงมาอยูท่ี่ 8.94%  จาก 9.69% ในปีก่อน 

 

. รายการ 

ประจ าสัปดาห์ ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี  

 2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 166,049 165,142 +0.55 1,740,598 1,939,526 -10.26 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 15,632 17,258 -9.42 155,560 187,936 -17.23 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 10.86 11.91 -8.82 10.47 11.23 -6.77 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.47 10.45 -9.38 8.94 9.69 -7.74 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.50 76.30 +2.88 79.50 80.70 -1.49 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  29  กนัยายน  2560  สมาคมออ้ยและน ้าตาลของเวยีดนามคาดวา่ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-

กนัยายน)  เวยีดนามจะผลิตน ้ าตาลได ้1.42 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 9.1% จาก 1.3 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560  

อน่ึง พื้นท่ีเพาะปลูกในปี 2559/2560 มีจ านวนต ่าสุดในรอบ 7 ปี  ท่ี 219,000 แฮคแต  เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ

จากน ้าเคม็บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง ทางตอนใตข้องเวยีดนาม  แต่ในปี 2560/2561  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย

จะเพิ่มข้ึนเป็น 249,000 แฮคแต  และจะมีออ้ยเขา้หีบ 15 ลา้นตนั  ซ่ึงรวมออ้ย 1.3 ลา้นตนั ท่ีผลิตในปีน้ี  ส่วน

น ้าตาลคงเหลือจากปีการผลิตก่อนมีจ านวน 280,000 ตนั  และน ้าตาลน าเขา้ 119,000 ตนั  ดงันั้นอุปทานน ้าตาล

ทั้งหมดจะมีจ านวน 1.7 ลา้นตนั 

 วนัท่ี  26 กนัยายน  2560  มีรายงานวา่  รัฐบาลมณฑลกวางสีของจีนอนุมติัให้ประมูลขายน ้าตาล

จ านวน 90,514.05 ตนั  จากน ้าตาลส ารองเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน และมณฑลกวางสีมีแผนท่ีจะขายน ้าตาลจ านวน 

326,714 ตนั  จากน ้าตาลปี 2554/2555 ในราคาท่ีไม่ต ่ากวา่  6,400 หยวน  (985.60 เหรียญสหรัฐฯ) /ตนั 

รายละเอียดอ่ืน ๆ  ไม่ระบุ 
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 วนัท่ี  25 กนัยายน  2560 ศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนสิงหาคม 2560 ลดลง 

45.4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เหลือเพียง 200,000 ตนั  (tel quel) เน่ืองจากมีการเรียกเก็บภาษีท่ีสูงในเดือน

พฤษภาคม  ท าใหค้วามตอ้งการลดลงและผูซ้ื้อจ านวนมากไม่มีโควตาการน าเขา้  ซ่ึงการน าเขา้ลดลงถึงระดบั

ต ่าสุดในรอบ 3 ปีในเดือนกรกฎาคมซ่ึงน าเขา้เพียง 59,533 ตนั โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559/2560 

(ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 2.130 ลา้นตนั  ลดลงจาก 3.242 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  การน าเขา้อยา่งเป็นทางการไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้จากประเทศอ่ืน ๆ เช่น เม่ียนมาและเวยีดนาม 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตาม

แรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยถูกกดดนัจากการคาดการณ์

ภาวะฝนตกมากข้ึนในพื้นท่ีเพาะปลูกของบราซิลซ่ึงจะเอ้ือต่อผลผลิตออ้ย  และจากการคาดการณ์ท่ีวา่ตลาดจะ

ขาดแคลนอุปสงคน์ ้าตาลในระยะใกล ้ แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองกดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน (27 กนัยายน 2560)  ก่อนท่ีจะปรับตวัข้ึนมาไดบ้า้งในช่วง 2 วนัสุดทา้ยของสัปดาห์ 

ตามแรงซ้ือคืน  ขณะท่ีเทรดเดอร์ปรับสถานะการลงทุนในช่วงส้ินเดือนและส้ินไตรมาสและสัญญาเดือนตุลาคม

ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ซ่ึงปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น

จ านวน  1.07 ลา้นตนั หรือ 21,098 ล็อต  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 26 

กนัยายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 89,122 ล็อต หรือประมาณ 4.527 ลา้น

ตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  73,528 ล็อต หรือประมาณ 3.735 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้

นั้น (19 กนัยายน 2560)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ   หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

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

                                                                                                                                                    ฝ่ายตลาด 

                                                                                                               บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากดั 

                                                                                                                               2 ตุลาคม 2560   
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