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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  31   กรกฎาคม – 4 สิงหาคม    2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม   2560)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 31 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดย

ในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะท่ีนกัเก็งก าไรเขา้ซ้ือคืนสัญญาน ้าตาล

หลงัรัฐบาลบราซิลปรับลดภาษีเอทานอล ซ่ึงจะกระตุน้ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอล

มากกวา่น ้าตาล แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเกือบ 6% ก่อนปิดตลาดฟ้ืนตวัข้ึน

บางส่วน หลงัแรงขายตดัขาดทุนทางเทคนิคโดยอตัโนมติัฉุดราคาด่ิงลงต ่ากวา่เส้นค่าเฉล่ียใน

รอบ 10 วนั และท าใหร้ะบบหยดุการซ้ือขายเป็นเวลา 30 วนิาที โดยดีลเลอร์กล่าววา่ตลาดอยูใ่นช่วงปรับ

ฐานหลงัแรงขายอตัโนมติัของกองทุนฉุดราคาร่วงลง และท าใหร้ะบบการซ้ือขายตอ้งหยดุพกั

ชัว่คราว  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.92-

15.16 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.14 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต ์หรือ 1.60% และ

ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.65-15.82 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.88 

เซนต ์ลดลง 0.21 เซนต ์หรือ 1.39% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
4 สิงหาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 กรกฎาคม  

2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2560 15.16 13.92 14.14 14.37 -0.23 
มีนาคม 2561 15.82 14.65 14.88 15.09 -0.21 
พฤษภาคม 2561 15.90 14.81 15.05 15.27 -0.22 
กรกฎาคม 2561 15.96 15.00 15.22 15.39 -0.17 
ตุลาคม 2561 16.13 15.25 15.45 15.65 -0.20 
มีนาคม 2562 16.59 15.84 15.91 16.21 -0.30 
พฤษภาคม 2562 16.53 15.80 15.88 16.22 -0.34 
กรกฎาคม 2562 16.50 15.78 15.87 16.20 -0.33 
ตุลาคม 2562 16.57 16.16 16.01 16.32 -0.31 
มีนาคม 2563 16.82 16.45 16.28 16.60 -0.32 
พฤษภาคม  2563 16.65 16.51 16.13 16.52 -0.39 
กรกฎาคม 2563 - - 16.13 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560  ผูแ้ทนทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา (USTR) ไดป้ระกาศบญัชีจดัสรรโควตา 

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบของสหรัฐฯ ตามพนัธะของ WTO ในปีงบประมาณ 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  โดย

จดัสรรใหม่จากประเทศท่ีไม่สามารถส่งออกน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ ไดใ้นคร้ังก่อนจ านวน 86,495 ตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายดิบ) และไดป้ระกาศจดัสรรโควตาน าเขา้น ้าตาลทรายดิบตามพนัธะ WTO ในปี 2560 เพิ่มเติมอีก

จ านวน 244,690 เมตริกตนั ซ่ึงจะตอ้งน าเขา้สหรัฐฯ ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560   โดยประเทศท่ีส าคญัไดรั้บ

การจดัสรรดงัน้ี 

 

                                                                                                                       หน่วย : เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายดิบ) 

 
จดัสรรคร้ังแรก จดัสรรใหม่ จดัสรรเพิ่มเติม 

จดัสรรใหม่ บวก

จดัสรรเพิ่มเติม 
รวมทั้งส้ิน 

โดมินิกนั 185,335 - - - 185,335 

บราซิล 152,691 16,038 13,962 30,000 182,691 

ฟิลิปปินส์ 136,827 14,932 48,898 63,830 200,657 

ออสเตรเลีย 87,402 9,180 30,064 39,244 126,646 

ไทย 14,743 1,548 5,071 6,619 21,362 

 

 วนัท่ี 31  กรกฎาคม 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 68,597.4 72,137.6 80,345.8 79,352.9 74,279.1 
ผลผลิต 191,793.9 178,383.0 174,238.3 180,710.1 181,484.9 
การน าเขา้ 66,754.4 68,098.6 70,839.3 63,963.1 63,885.2 
การบริโภค 183,952.6 180,110.4 179,479.4 178,455.3 175,663.7 
การส่งออก 69,179.1 69,911.3 73,806.4 65,225.0 64,632.6 
สตอ็คปลายปี 74,014.0 68,597.4 72,137.6 80,345.8 79,352.9 
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+/- ผลผลิต  13,410.9 4,144.7 -6,471.8 -774.8 -2,676.7 
+/- %  7.5 2.4 -3.6 -0.4 -1.5 
+/- การบริโภค 3,842.2 631.0 1,024.1 2,791.6 4,000.9 
+/-% 2.1 0.4 0.6 1.6 2.3 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 40.2 38.1 40.2 45.0 45.2 
น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด 5,416.6 -3,540.2 -8,208.2 992.9 5,073.8 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2560  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 7,300 195,000 -96.26 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 145,300 161,600 -10.09 

 

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย   

รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 4 ของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ดงัน้ี 

 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.40 13.43 13.00 14.60 13.30 13.20 13.51 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 322.0 356.0 347.0 358.0 359.0 352.0 354.4 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 43.15 47.81 45.11 52.27 47.75 46.46 47.88 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 30.91 34.53 31.92 33.29 31.95 30.62 32.46 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 4.14 4.64 4.15 4.86 4.07 4.04 4.35 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 96,000 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 91,600 
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 วนัท่ี  2 สิงหาคม  2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้118,600 ตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยท่ีู 45.91ตนั/แฮคแต จากพื้นท่ีเพาะปลูก  2,600 แฮคแต  

โดยการเก็บเก่ียวปัจจุบนัจ ากดัอยูท่างบริเวณตอนใตข้อง Krasnodar และ Stavropol รวมพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด

ในปีน้ีมีจ านวน 1,198,500 แฮคแต เพิ่มข้ึน 7.9% จาก 1,110,400 แฮคแต ในปีก่อน  พื้นท่ีปลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ 

Krasnodar (201,200 แฮคแต), Voronezh (133,100 แฮคแต) และ Lipetsk (127,300 แฮคแต) และคาดวา่ในปีน้ี

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจะมีจ านวน  42.0 ลา้นตนั ลดลง 18.3% จาก 51.4 ลา้นตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล Belsahar ของเบลารุสรายงานผลการทดสอบบ้ีท เม่ือ 

วนัท่ี 1 สิงหาคม  2560 วา่น ้าหนกัเฉล่ียน ้าตาล/หวับ้ีทอยูท่ี่ 348.7 กรัม ลดลง 9.0% จาก 383.1 กรัม ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงเหลือ 11.88%   จาก 12.77%  ในปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  4 สิงหาคม  2560 มีรายงานวา่ ในระหวา่งกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 

โรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลผลิตน ้าตาลไดม้ากจนตอ้งน าไปเก็บเป็นสต็อคจ านวน 2.5 ลา้น

ตนั ท าใหมี้ปริมาณน ้าตาลในสตอ็คเพิ่มข้ึนเกือบ 5.8 ลา้นตนั สูงสุดเป็นคร้ังท่ีสองตั้งแต่ปี 2557/2558 ท่ีมี

น ้าตาลในสตอ็คสูงสุดถึง 6.5 ลา้นตนั ส าหรับในปี 2560 สตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล เป็น

น ้าตาล VHP จ านวน 3.3 ลา้นตนั (3.6 ลา้นตนั ในปีก่อน)   น ้าตาลคริสตลั  2.3 ลา้นตนั (1.8 ลา้นตนั ในปี

ก่อน)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลรีไฟน์และน ้าตาลออแกนิค 

 วนัท่ี  4 สิงหาคม  2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนกรกฎาคม  

2560 มีจ านวน 2.703 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 3.128 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และต ่ากวา่ 2.951 ลา้น

ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบ 2.185 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.636 ตนั ใน

เดือนก่อน และเทียบกบั 2.911 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน  476,730 ตนั  เพิ่มข้ึน

เล็กนอ้ยจาก 453,322  ตนั ในเดือนก่อน และเพิ่มข้ึนจาก 449,134 ตนั ในปีก่อน   รวมบราซิลส่งออกน ้าตาล

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 9.975 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 9.264 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี  3 สิงหาคม 2560 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานการหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูการผลิตปี 2560 ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2560 วา่มีออ้ยเขา้หีบจ านวน  

1,526,090 ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 1,533,282 ตนั สัปดาห์ก่อน   CCS อยูท่ี่ 13.03% เพิ่มข้ึนจาก 12.67% 

ในสัปดาห์ก่อน  รวมออ้ยเขา้หีบในปี 2560 ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีจ านวน 8,699,470 ตนั หรือ 

25.5%  ของเป้าหมายท่ีคาดการณ์วา่จะผลิตไดใ้นปีน้ี   และ CCS สะสมจะอยูท่ี่  12.25%  นอกจากนั้น ASMC 

ไดค้าดการณ์วา่ผลผลออ้ยในปีน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 34.181 ลา้นตนั จากระดบั 34.008 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ 

ในสัปดาห์ก่อน และ 33.955 ลา้นตนั ท่ึคาดการณ์เม่ือเร่ิมการหีบออ้ย ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคมท่ีผา่น

มา และจะส้ินสุดการผลิตจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน และในปี 2560  คาดวา่ผลผลิตออ้ยจะลดลงจ านวน 2.3 

ลา้นตนั จาก  36.5 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากทางภาคใตข้องรัฐควนีส์แลนด ์ โดยเฉพาะพื้นท่ีแถบโรงงาน

น ้าตาล Maryborough ไดรั้บผลกระทบจากภาวะความแห้งแลง้ และพื้นท่ีแถบภาคกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

พายไุซโคลน Debbie เม่ือปลายเดือนมีนาคม 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 ส านกังานสถิติปากีสถานรายงานวา่ ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในปี 2559/2560  

(กรกฎาคม-มิถุนายน) มีจ  านวน 307,862 ตนั เพิ่มข้ึน 4.9% จาก  293,541 ตนั ในปีก่อน  มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน 

21.9% เป็น 161.253 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ( 523.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) จาก 132.284 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (450 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  ในปีก่อน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

โดยตลาดไดท้ าการปรับฐาน  หลงัจากท่ีในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน เม่ือ

นกัเก็งก าไรเขา้ซ้ือคืนสัญญาน ้าตาลหลงัรัฐบาลบราซิลปรับลดภาษีเอทานอล ซ่ึงจะกระตุน้ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตของ

บราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล และในช่วงสุดทา้ยราคาไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเกือบ 6% ก่อน

ปิดตลาดฟ้ืนตวัข้ึนบางส่วน หลงัแรงขายตดัขาดทุนทางเทคนิคโดยอตัโนมติัฉุดราคาด่ิงลงต ่ากวา่เส้นค่าเฉล่ีย

ในรอบ 10 วนั  และท าใหร้ะบบหยดุพกัการซ้ือขายเป็นการชัว่คราว   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่างๆ    
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ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น จ านวน 72,137 ล็อต หรือ

ประมาณ 3.665 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 106,879 ล็อต หรือประมาณ 

5.429 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และเม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) สูงสุด 132,472 

ล็อต หรือประมาณ 6.730 ลา้นตนั เม่ือเดือนมีนาคม 2558 ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยั   ใหม่ ๆ  เขา้

มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  
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ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7  สิงหาคม  2560   

 
  

 


