
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 5  พฤษภาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 1 – 5  พฤษภาคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 18 ของปี 

2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ และตามตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ขณะท่ีการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 

2560/2561 ถ่วงตลาดลง โดยตลาดถูกกดดนัจากสภาพอากาศท่ีเอ้ือต่อผลผลิตออ้ยในบราซิล ซ่ึงเพิ่มแนวโนม้

ผลผลิตน ้าตาลปริมาณมากในปีน้ี  บรรดาดีลเลอร์ก าลงัจบัตาอยา่งใกลชิ้ดต่อการเจรจาการคา้น ้าตาลระหวา่งสหรัฐ

และเมก็ซิโก นอกจากน้ี ตลาดยงัไดรั้บผลกระทบจากสัญญาณการน าเขา้ท่ีชะลอตวัลงจากเมียนมาร์ซ่ึงเป็นเส้นทาง

เขา้สู่จีน ในขณะท่ีบริษทั Greenpool ของออสเตรเลียคาดวา่ในปี 2560/2561  จะเกิดภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (Surplus) 4.72 ลา้นตนั  จากในปี 2559/2560 ท่ีเกิดภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 4.28 ลา้น

ตนั  ซ่ึงลดลงจาก Deficit  5.20 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา

เดือนกรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.24-16.49 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.31 เซนต ์  ลดลง

จากสัปดาห์ก่อน 0.82 เซนต ์  หรือ 5.08% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

15.53-16.70 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.59 เซนต ์ ลดลง 0.73 เซนต ์หรือ 4.47% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

5 พฤษภาคม  
2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28  เมษายน  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 16.49 15.24 15.31 16.13 -0.82 
ตุลาคม 2560 16.70 15.53 15.59 16.32 -0.73 
มีนาคม 2561 17.21 16.16 16.21 16.86 -0.65 
พฤษภาคม 2561 17.15 16.17 16.21 16.82 -0.61 
กรกฎาคม 2561 17.09 16.20 16.24 16.78 -0.54 
ตุลาคม 2561 17.15 16.37 16.43 16.94 -0.51 
มีนาคม 2562 17.37 16.72 16.79 17.23 -0.44 
พฤษภาคม 2562 17.17 16.63 16.72 17.10 -0.38 
กรกฎาคม 2562 17.06 16.52 16.63 16.93 -0.30 
ตุลาคม 2562 17.01 16.64 16.67 16.90 -0.23 
มีนาคม 2563 16.87 16.63 16.81 16.96 -0.15 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 4 พฤษภาคม  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 883,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 755,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

โดยคิดเป็น 78.2% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต 

 วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  Ukrtsukor ของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2560 เกษตรกร

ไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 294,000 แฮคแต มากกวา่ 291,000 แฮคแต เม่ือปีท่ีแลว้  และพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปีน้ีมี

แนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึน 12%  โดยคาดวา่จะอยูร่ะหวา่ง 330,000-350,000 แฮคแต  ขณะท่ีกระทรวงเกษตร

รายงานเพียง ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 วา่จะเพาะปลูกได ้297,000 แฮคแต  สูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 293,000 

แฮคแต 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560  กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส รายงาน ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 วา่ในปี 

2560/2561  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะสูงถึง 468,000 แฮคแต ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ี (10 

เมษายน 2560) และเพิ่มข้ึน 16.1% จาก 403,000 แฮคแต ในปี 2559 โดยเกษตรกรของฝร่ังเศสเก็บเก่ียวบ้ีทในปี 

2559/2560 ไดจ้  านวน 33.795 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 33.508 ลา้นตนั ในปีก่อน   ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลงเหลือ 

83.93 ตนั/แฮคแต (ปริมาณน ้ าตาล 16%) จาก 87.01 ลา้นตนั  แต่พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจาก 385,000 แฮคแต ใน

ปี 2558/2559 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง  ณ วนัท่ี  23 เมษายน   2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,622,138 2,558,207 2.50 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.53 12.16 -5.18 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 110.53 120.25 -8.08 
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 วนัท่ี  4 พฤษภาคม  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณ

ออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียง

วนัท่ี 25เมษายน  2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 6,625,970 5,937,610 11.59 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 765,438 636,635 20.23 
โมลาส (ตนั) 295,195 294,054 0.39 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.55 10.72 7.74 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.46 4.95 -10.04 

 

 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษายน  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 653,845 641,854         +1.87  
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 46,771,179 47,169,465        -0.63  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,225,526 5,268,596         -0.82  
อตัราการหีบสกดั (%) 11.17 11.19         -0.18 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.99 8.21         -2.64  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.53 73.33      -2.46  

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 Canaplan คาดการณ์ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2560/2561 ณ  วนัท่ี 28 เมษายน 2560 วา่จะมีจ านวน 575 ลา้นตนั ลดลงจาก 607.1 ลา้นตนั ในปีก่อน  หรืออยู่

ระหวา่ง 560-590 ลา้นตนั    ผลผลิตน ้าตาลคาดวา่จะลดลง 4.5% เหลือ 34.0 ลา้นตนั หรืออยูร่ะหวา่ง 33.4-34.5 

ลา้นตนั  ผลผลิตเอทานอลจะลดลง 7% เหลือ 23.8 พนัลา้นลิตร  หรืออยูร่ะหวา่ง 23.3-24.0 พนัลา้นลิตร  

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาลอยูร่ะหวา่ง 46.3-46.8%  เทียบกบั 46.3% ในปีก่อน ผลผลิตออ้ยคาดวา่จะอยูท่ี่ 74 

ตนั/แฮคแต หรืออยูร่ะหวา่ง  72-76 ตนั/แฮคแต 
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วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 

2560  ซ่ึงเป็นเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2560/2561  วา่มีจ  านวน 1,665,098  ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ซ่ึง

แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 1,635,456 ตนั ในเดือนก่อน  แต่เพิ่มข้ึนจาก 1,553,844 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน  โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,124,857  ตนั เทียบกบั 1,144,475 ตนั ในเดือนก่อน และจาก 

1,232,307 ตนั ในเดือนเมษายนปีก่อน  ส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 497,022  ตนั เทียบกบั 451,702 ตนั ใน

เดือนก่อน และจาก 295,813 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 

เอเชีย 

วนัท่ี  5 พฤษภาคม  2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 23 เมษายน  2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,189,775 21,991,956 0.90 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,003,776 2,120,929 -5.52 
โมลาส (ตนั) 929,901 962,213 -3.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.03 9.64 -6.37 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.19 4.38 -4.22 

 

 วนัท่ี  3 พฤษภาคม  2560 มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้ าตาลในรัฐ Uttar  Pradesh ของอินเดียในปี 

2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  มีจ านวน 8,715,800 ตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 6,796,000 ตนั  ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 

82,167,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 64,090,600 ตนั ผลผลิตน ้าตาลเฉล่ียอยูท่ี่ 10.61%  จาก 10.60% ในปีก่อน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง

ต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากการ

คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561 ซ่ึงล่าสุดบริษทั Greenpool ของออสเตรเลีย 
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คาดวา่จะมีจ านวน 4.72 ลา้นตนั  เทียบกบัปี  2559/2560 ซ่ีงมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 4.28 ลา้นตนั   

โดยผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกจะเพิ่มข้ึน 7%  เป็น  188.1 ลา้นตนั  และปริมาณการบริโภคจะเพิ่มข้ึน 1.5%  เป็น 182.4 

ลา้นตนั  ขณะท่ีดีลเลอร์ก าลงัจบัตาอยา่งใกลชิ้ดต่อการเจรจาการคา้น ้าตาลระหวา่งสหรัฐฯ และเมก็ซิโก 

นอกจากน้ี ตลาดยงัไดรั้บผลกระทบจากสัญญาณการน าเขา้ท่ีชะลอตวัลงจากเมียนมาร์ซ่ึงเป็นเส้นทางเขา้สู่จีน 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 17,254 ล็อต หรือประมาณ 0.88 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 

เป็นจ านวน 5,725 ล็อต หรือ 0.29 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้นท่ี ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ 

เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 8 พฤษภาคม  2560      

  

  

 


