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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (27 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 48 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัราคาแตะระดบัสูงสุดในรอบ 6 เดือนท่ี 15.49 เซนต/์ปอนด์ ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 

ซ่ึงถือเป็นแนวตา้นทางเทคนิคท่ีส าคญั และแรงซ้ือคืนของกลุ่มกองทุนลดนอ้ยลง แมว้า่จะมีข่าวกลุ่มประเทศผู ้

ส่งออกน ้ามนั (OPEC) และรัสเซียตกลงท่ีจะขยายระยะเวลาในการลดก าลงัการผลิตน ้ามนัลงไปจนถึงส้ินปี 2561  

และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  แต่แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองยงัคง

ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงอีก  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.92-15.49 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.98 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.47 

เซนต ์ หรือ 3.04% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.90-15.40 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 14.94 เซนต ์ลดลง 0.42 เซนต ์หรือ 2.73% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1  ธนัวาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
24 พฤศจิกายน  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 15.49 14.92 14.98 15.45 -0.47 

47 พฤษภาคม 2561 15.40 14.90 14.94 15.36 -0.42 
กรกฎาคม 2561 15.35 14.92 14.93 15.31 -0.38 
ตุลาคม 2561 15.49 15.11 15.12 15.45 -0.33 
มีนาคม 2562 15.93 15.59 15.59 15.87 -0.28 
พฤษภาคม 2562 15.86 15.56 15.53 15.79 -0.26 
กรกฎาคม 2562 15.80 15.47 15.46 15.71 -0.25 
ตุลาคม 2562 15.88 15.58 15.54 15.79 -0.25 
มีนาคม 2563 16.15 15.86 15.79 16.05 -0.26 
พฤษภาคม  2563 15.95 15.68 15.60 15.85 -0.25 
กรกฎาคม 2563 - - 15.54 15.77 -0.23 
ตุลาคม 2563 - - 15.65 15.88 -0.23 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  30  พฤศจิกายน 2560 กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 

พฤศจิกายน 2560 เกษตรกรของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 314,000 แฮคแต หรือ  99% จากพื้นท่ี

เพาะปลูกในปีน้ี 318,000 แฮคแต เก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ประมาณ 14.4 ลา้นตนั  ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.0 

ตนั/แฮคแต  และเทียบกบัปีก่อนท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้14.01 ลา้นตนั และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.2 ตนั/ 

แฮคแต    

 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.62 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 11.14 ลา้นตนั โดยมี

โรงงาน 46 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  และเม่ือเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  ยเูครนมีปริมาณ

หวับ้ีท 12.7 ลา้นตนั  ส าหรับอตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 14.54%  คาดวา่ในปีน้ีผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 1.9-2.0 

ลา้นตนั    

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน  2560  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2560  เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทส้ินสุดลงแลว้ รวมบ้ีททั้งหมดท่ีเก็บเก่ียวได ้ 5.0 ลา้นตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 
97,700 แฮคแต เทียบกบั 4.315  ลา้นตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 94,300 แฮคแต ในปีก่อน ปริมาณบ้ีทเฉล่ีย 51.2 
ตนั/แฮคแต เทียบกบั 45.8 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

  
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2560  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 23,348 21,771 +7.24 552,948 562,020 -1.61 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,256 1,367 -8.12 34,357 33,567 +2.35 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,064 923 +15.28 23,661 23,614 +0.20 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 132.64 137.44 -3.49 137.58 134.13 +2.57 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

น ้าตาล (%) 

42.55 47.95 
 

-11.26 47.40 46.73 +1.43 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

57.45 52.05 +10.37 52.60 53.27 -1.26 
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วนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2560  มีรายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมสต็อคน ้าตาลของ
บราซิลเร่ิมลดลงเน่ืองจากโรงงานน าออ้ยไปผลิตเป็นเอทานอลมากข้ึน โดยเม่ือปลายเดือนตุลาคมมีน ้าตาล
ออกจากสต็อคจ านวน 224,000 ตนั ท าใหส้ตอ็คลดลงเหลือน ้าตาลจ านวน 10.6 ลา้นตนั  เทียบกบั 10.3 ลา้น
ตนั ในปีก่อน โดยเป็นน ้าตาล VHP จ านวน 5.7 ลา้นตนั  น ้าตาล crystals 4.7 ลา้นตนั  และส่วนท่ีเหลือเป็น
น ้าตาลออร์แกนิคและน ้าตาลรีไฟน์ 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 1 ธนัวาคม  2560  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561  

เพียง ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 15,449 18,000 -14.17 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,160,746 1,453,060 -20.12 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 90,724 111,347 -18.52 
อตัราการหีบสกดั (%) 7.82 7.66 +2.00 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 5.87 6.19 -5.07 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.13 80.72 -6.93 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  2560  มีรายงานวา่ นาย Shahid Khaqan Abbasi นายกรัฐมนตรีของปากีสถาน

อนุญาตใหมี้การส่งออกน ้าตาล 1.5 ลา้นตนั  โดยเป็นผลผลิตน ้าตาลส่วนเกิน  ซ่ีงในฤดูการผลิตน้ีผลผลิต

น ้าตาลอาจจะมีถึง 8 ลา้นตนั  ขณะท่ีคาดวา่การบริโภคจะมี 5.1 ลา้นตนั  ซ่ึงส่งผลใหมี้ผลผลิตน ้าตาลส่วนเกิน 

3 ลา้นตนั   อยา่งไรก็ตาม  The recent Council of Common Interests (CCI) ไดป้ฎิเสธในการเพิ่มเงินอุดหนุน

การส่งออกจาก 10.70 รูปี  (1 เหรียญสหรัฐฯ  = 104.854 รูปี) /กิโลกรัม เป็น 20 รูปี  และ The Economic 

Coordination Committee of the Cabinet (ECC) ไดอ้นุญาตใหใ้นเดือนกนัยายน 2560 ส่งออกน ้าตาลจ านวน 

500,000 ตนั โดยมีเงินสนบัสนุนค่าขนส่ง 10.70 รูปี/กิโลกรัม ซ่ึงเท่ากบัประมาณ 25 - 27% ของมูลค่าการ

ส่งออกน ้าตาล (FOB) 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 2,447,157 2,548,347 -17.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 203,991 211,797 -10.13 
โมลาส (ตนั) 86,363 87,526 -17.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.51 -0.42 

 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2560 มีรายงานวา่ รัฐ Uttar Pradesh (UP) ของอินเดียผลิตน ้าตาลไดเ้กือบ 1 

ลา้นตนั ซ่ึงรัฐ Uttar Pradesh เป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลไดเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ ของอินเดีย และตั้งเป้าหมายวา่จะผลิต
น ้าตาลไดถึ้ง 11 ลา้นตนั  เทียบกบั 8.75 ลา้นตนั ในปีก่อน และถึงขณะน้ีมีปริมาณออ้ยเขา้หีบเกือบ 11 ลา้น
ตนั  ฟ้ืนตวัข้ึนเฉล่ีย 9.75%  มีโรงงานน ้าตาลเร่ิมเปิดหีบแลว้ประมาณ 100  โรงงาน  โดยในปีน้ีมีพื้นท่ี
เพาะปลูกออ้ยประมาณ 2.3 ลา้นแฮคแต เพิ่มข้ึน 11.2%  
  

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัราคาแตะระดบัสูงสุดในรอบ 6 เดือนท่ี 15.49 เซนต/์

ปอนด์ ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงถือเป็นแนวตา้นทางเทคนิคท่ีส าคญั และแรงซ้ือคืนของกลุ่มกองทุนลด

นอ้ยลง แมว้า่จะมีข่าวกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (OPEC) และรัสเซียตกลงท่ีจะขยายระยะเวลาในการลดก าลงั

การผลิตน ้ามนัลงไปจนถึงส้ินปี 2561  และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  แต่

แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองยงัคงส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงอีก ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 14,679 

ล็อต หรือประมาณ 0.746  ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  2,354  ล็อต  หรือประมาณ  0.120 

ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (21 พฤศจิกายน 2560)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของ

ตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา   

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

4  ธันวาคม 2560 
 


