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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  30  ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2560 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (30  ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2560)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 44 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ 

ในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน โดยไดแ้รงหนุนจากสัญญาณซ้ือทาง

เทคนิคและการผลิตเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น ้าตาลในบราซิล หลงัจากนั้นราคาไดล้ดลงอยา่งหนกั หลงั

กองทุนเทขายสัญญาน ้าตาลดิบออกมาเม่ือราคาร่วงต ่ากวา่เส้นค่าเฉล่ียในรอบ 100 วนั และในช่วงสุดทา้ยราคา

ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาไดบ้า้งจากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.15-14.84 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

14.38 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.25 เซนต ์หรือ 1.71% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.26-14.90 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.48 เซนต ์ลดลง 0.19 เซนต ์หรือ 1.30% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

3 พฤศจิกายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
27  ตุลาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.84 14.15 14.38 14.63 -0.25 
พฤษภาคม 2561 14.90 14.26 14.48 14.67 -0.19 
กรกฎาคม 2561 14.97 14.40 14.60 14.71 -0.11 
ตุลาคม 2561 15.21 14.67 14.87 14.94 -0.07 
มีนาคม 2562 15.68 15.19 15.35 15.43 -0.08 
พฤษภาคม 2562 15.67 15.21 15.33 15.44 -0.11 
กรกฎาคม 2562 15.67 15.22 15.31 15.45 -0.14 
ตุลาคม 2562 15.82 15.42 15.44 15.60 -0.16 
มีนาคม 2563 16.14 15.76 15.73 15.93 -0.20 
พฤษภาคม  2563 16.06 15.96 15.61 15.87 -0.26 
กรกฎาคม 2563 16.05 16.05 15.56 15.87 -0.31 
ตุลาคม 2563 - - 15.60 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

2560 เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้1,033,600 แฮคแต หรือ 87.9% จากพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด (1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 966,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บ

เก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 44.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 43.9 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.60 ตนั/

แฮคแต ลดลงจาก 45.48 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  

2560 เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้83,400 แฮคแต  หรือ 85.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด (97,800 แฮคแต)  เพิ่มข้ึนจาก 82,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บ

เก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 4,067,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 3,604,000 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.76 

ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 43.71 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.17%  ลดลงจาก 17.22%  

  วนัท่ี  30  ตุลาคม  2560  สมาคมผูผ้ลิต Belsahar รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2560  

เบลารุสผลิตน ้าตาลทรายขาว ไดจ้  านวน 251,200 ตนั เทียบกบัจ านวน 302,400 ตนั เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 

2559 มีบ้ีทเขา้กระบวนการผลิต 1.9 ลา้นตนั  (2.0 ลา้นตนั ในปีก่อน)  อตัราการหีบสกดั 13.22% (15.12% 

ในปีก่อน)  มีโรงงานน ้าตาล 4 โรงงานท่ีท าการผลิต และท าการผลิตบ้ีทได ้38,000 ตนั/วนั 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้1.003 ลา้นตนั  จากปริมาณหวับ้ีท 7.24 ลา้นตนั โดยมี

โรงงาน 40 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จากทั้งหมด 46 โรงงานท่ีคาดวา่จะท าการผลิตในปีน้ี และเทียบกบัใน

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้1.04 ลา้นตนั จากปริมาณหวับ้ีท 7.10 ลา้นตนั  โดยมีโรงงาน 

41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.22% ลดลงจาก 17.86% .ในปีก่อน อตัราการหีบ

สกดัอยูท่ี่ 14.24% ลดลงจาก 14.87% ในปีก่อน และคาดวา่จะผลิตน ้าตาลอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้ท่ี

ประมาณ 2 ลา้นตนั และ  ณ วนัท่ี 30 ตุลาคมท่ีผา่นมามีการเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  227,100 

แฮคแต หรือ 71% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 
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  วนัท่ี  30  ตุลาคม  2560  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 

ตุลาคม 2560 เกษตรกรของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 213,000 แฮคแต หรือ 67% ของพื้นท่ี

เพาะปลูกในปีน้ี 318,000 แฮคแต  เก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ประมาณ 9.3 ลา้นตนั จ านวนบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงาน 7.6 

ลา้นตนั  และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.5 ตนั/แฮคแต   ลดลงจาก 46.8 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  30  ตุลาคม  2560  สภาน ้าตาลแห่งชาติ (CONADESUCA) ของเมก็ซิโกคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561  เพียง ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 801,907 777,078 +3.20 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 55,632,820 53,308,643 +4.36 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,182,273 5,957,170 +3.78 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.11 11.17 -0.54 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.71 7.67 +0.52 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.38 68.60 +1.14 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนตุลาคม 

2560 มีจ านวน 2.915 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 3.547 ลา้นตนั  ในเดือนกนัยายน  แต่

เพิ่มข้ึนจาก 2.209 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 2.467 

ลา้นตนั ลดลงจาก 2.947 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 1.859 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาล

ทรายขาวจ านวน  412,466 ตนั ลดลงจาก 552,143 ตนั  ในเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 321,962 ตนั ในเดือน

ตุลาคมปีก่อน   รวมบราซิลส่งออกน ้าตาลในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 

19.260 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 17.734 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  3  พฤศจิกายน 2560  มีรายงานวา่  มณฑลกวางสีซ่ึงเป็นมณฑลท่ีผลิตน ้าตาลรายใหญ่

อนัดบั 1 ของจีน จะเร่ิมเปิดหีบออ้ยในกลางเดือนพฤศจิกายนล่าชา้กวา่ปีก่อนประมาณ 17 วนั เน่ืองจาก 
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สภาพอากาศท่ีเยน็ลงและมีฝนตก และคาดวา่ในปี 2560/2561 มีโรงงานจ านวน 92 โรงงานท่ีจะด าเนินการ

ผลิตนอ้ยกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน โดยในจ านวนน้ีจะมีจ านวน 11 โรงงาน ท่ีจะเร่ิมด าเนินการผลิตในเดือน

พฤศจิกายน นอ้ยกวา่ปีก่อน 9 โรงงาน  และจะผลิตน ้าตาลในเดือนพฤศจิกายนไดป้ระมาณ 70,000 ตนั 

ลดลงจาก 90,000 ตนั ในปีก่อน ปริมาณการผลิตทั้งหมดในปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ประมาณ 5.6-5.8 ลา้นตนั 

ซ่ึงสูงข้ึนเล็กนอ้ยจาก 5.295 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  

วนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1,268,682 1,417,121 +17.86 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 100,995 113,281 +10.13 
โมลาส (ตนั) 43,934 47,989 +17.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.49 4.51 -0.42 

  

  วนัท่ี 30  ตุลาคม  2560  มีรายงานวา่รัฐ Uttar Pradesh ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลมากท่ีสุดของ

อินเดียไดป้ระกาศราคาออ้ยท่ีโรงงานน ้าตาลตอ้งจ่ายใหช้าวไร่ออ้ยในปี 2560/2561 ท่ีราคา 3,150 รูปี (48.5 

เหรียญสหรัฐฯ) /ตนั เพิ่มข้ึน 3.3% จาก 3,050 รูปี/ตนั ในปีการผลิตก่อน  ส าหรับราคาออ้ยขั้นต ่าในปี 

2560/2561 ท่ีรัฐบาลอินเดียก าหนดอยูท่ี่ 2,500 รูปี/ตนั 

 

วจิารณ์และความเห็น 

          ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหนผนัผวนและปรับตวัลดลง

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน โดยได้

แรงหนุนจากสัญญาณซ้ือทางเทคนิคและการผลิตเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น ้าตาลในบราซิล  หลงัจากนั้น

ราคาไดล้ดลงอยา่งหนกั หลงักองทุนเทขายสัญญาน ้าตาลดิบออกมาเม่ือราคาร่วงต ่ากวา่เส้นค่าเฉล่ียใน

รอบ 100 วนั   
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และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short) เป็นจ านวน 68,639 ล็อต หรือประมาณ 3.487 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  

110,474 ล็อต หรือประมาณ 5.612 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (24 ตุลาคม  2560) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

6 พฤศจิกายน 2560 
 
  
  
 
  


