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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6  พฤษภาคม  2559 
 

                       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 2 – 6 พฤษภาคม  2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

18 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรก

ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง ตามแรงขายท าก าไร และแรงขายทางเทคนิคหลงัราคาเปิดตลาดพุง่สู่ระดบัสูงสุด

ในรอบ 5 สัปดาห์ และจากการแขง็ค่าข้ึนของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัเงินเรียลของบราซิล  หลงัจากนั้นราคา

น ้าตาลค่อยๆปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บแรงหนุนจากภาวะความแหง้แลง้ในอินเดียในรอบกวา่ 30 ปี ซ่ึง

ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลง ซ่ึงจะชดเชยการเพิ่มข้ึนของผลผลิตน ้าตาลในบราซิล นอกจากนั้น

แรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท าใหร้าคาน ้าตาลในเดือน

ใกลเ้คล่ือนไหวไปจนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปีคร่ึง นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 (5 พฤษภาคม 2559) ท่ี

ระดบั 16.87 เซนต ์และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงค่อนขา้งมาก อนัเป็นผลมาจากแรงขาย

เพื่อท าก าไรและแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.62-16.87 เซนต ์ และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.74 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.58 เซนต ์ หรือ  3.55%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.97-17.09 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.09 เซนต ์ลดลง 0.50 

เซนต ์หรือ 3.01% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

6 พฤษภาคม 2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 เมษายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 16.87 15.62 15.74 16.32 -0.58 
ตุลาคม 2559 17.09 15.97 16.09 16.59 -0.50 
มีนาคม 2560 17.50 16.50 16.60 17.02 -0.42 
พฤษภาคม 2560 17.15 16.23 16.33 16.69 -0.36 
กรกฎาคม 2560 16.82 15.96 16.08 16.36 -0.28 
ตุลาคม 2560 16.60 15.79 15.98 16.19 0.21 
มีนาคม 2561 16.68 15.97 16.15 16.32 -0.17 
พฤษภาคม 2561 16.40 15.76 15.93 16.13 -0.20 
กรกฎาคม 2561 16.11 15.73 15.71 15.89 -0.18 
ตุลาคม 2561 - - 15.66 15.84 -0.18 
มีนาคม 2562 - - 15.79 16.00 -0.21 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ICE Future U.S. รายงานวา่ น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2559 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2559 ปรากฎวา่บริษทั Wilmar 

International Ltd.  เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด จ านวน 422,000 ตนั หรือ 8,309 ล็อต โดยเป็นน ้าตาลทราย

ดิบจากบราซิลและอาร์เจนตินา โดยผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั COFCO (Noble) จ านวน 5,489 ล็อต บริษทั Olam 

จ านวน1,752 ล็อต  บริษทั Sucden จ านวน 970 ล็อต และบริษทั  Alvean  จ านวน 98 ล็อต  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2559 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 744,400 เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 626,500 เฮคแต หรือ 70.2% ของพื้นท่ีประมาณ

เพาะปลูกบ้ีททั้งส้ิน 1.06 ลา้นเฮคแต  ในขณะท่ี  The Russian Sugar Producers Union คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึนถึง 1.11 ลา้นเฮคแต  จาก 1.021 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559 มีรายงานวา่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  ประกาศเพิ่มโควตาน าเขา้

น ้าตาลชนิดพิเศษ (Specialty sugar) จ านวน 20,000 ตนั จากโควตาน าเขา้ ส าหรับน ้าตาลทรายดิบและ

น ้าตาลชนิดพิเศษ (Specialty sugar) ในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1.14 ลา้นตนั โดยอนุญาตใหเ้ร่ิมน าเขา้

สหรัฐฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี  30  เมษายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 642,430 639,918 0.39 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 47,087,515 45,538,388 3.40 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 5,271,376 5,104,652 3.27 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,475,745 1,473,229 0.17 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.19 11.21 -0.13 
ปริมาณโมลาส (%) 3.13 3.24 -3.12 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.21 7.98 2.86 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.30 71.16 3.00 
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เอเชีย 
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ในปี 2558/2559 

(ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 อินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 24.603 ลา้นตนั  (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว) ลดลง  3.001 ลา้นตนั จาก 27.604 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และจนถึงส้ิน

เดือนเมษายนมีเพียง 48 โรงงานท่ียงัคงเปิดด าเนินการอยู ่ ซ่ึงลดลงจาก 117 โรงงาน ในช่วงกลางเดือน

เมษายน และ 97  โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้ 8.375 

ลา้นตนั ลดลง 1.972 ลา้นตนั จาก 10.347 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่วนในรัฐ Uttar Pradesh 

ผลิตน ้าตาลได ้6.8 ลา้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 7.042 ลา้นตนั และรัฐ Kanataka ผลิตน ้าตาลได ้4.037 ลา้น

ตนั ลดลงจาก 4.806 ลา้นตนั นอกจากนั้น ISMA คาดวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2558/2559 

(ตุลาคม-กนัยายน) จะมีประมาณ 25.0 ลา้นตนั  สต็อตตน้ปียกมา 9.08 ลา้นตนั ปริมาณการบริโภค 25.6 

ลา้นตนั และส่งออก 1.5 ลา้นตนั ดงันั้น สตอ็คคงเหลือยกไป จะมีประมาณ 7.0 ลา้นตนั 

วจิารณ์และความเห็น 
        ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและ

ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง ตามแรงขายท าก าไร และ

แรงขายทางเทคนิคหลงัราคาเปิดตลาดพุง่สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และจากการแขง็ค่าข้ึนของ

ดอลลาร์เม่ือเทียบกบัเงินเรียลของบราซิล  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลค่อยๆ ปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บแรง

หนุนจากภาวะความแหง้แลง้ในอินเดียในรอบกวา่ 30 ปี ซ่ึงส่งผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลของอินเดียลดลง ซ่ึงจะ

ชดเชยการเพิ่มข้ึนของผลผลิตน ้าตาลในบราซิล นอกจากนั้น แรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ท าใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวไปจนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี

คร่ึง นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 (5 พฤษภาคม 2559) ท่ีระดบั 16.87 เซนต ์ ก่อนท่ีราคาน ้าตาลจะปรับตวั

ลดลงค่อนขา้งมาก ตามแรงขายเพื่อท าก าไรและแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่างๆ ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งไรต่าง ๆ เพียง ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 

2559 ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวนมากเป็นประวติัการณ์ถึง  234,409 ล็อต ดงันั้นหากมี

การขายเพื่อช าระบญัชีออกมา (Long Liquidation) ราคาน ้าตาลจะปรับตวัลดลงได ้  ส่วนในระยะปานกลาง

และระยะยาวแลว้ ปัจจยัพื้นฐานของตลาดท่ีแสดงถึงสภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) เป็น

จ านวนมาก  จะส่งผลใหแ้นวโนม้ของราคาน ้าตาลยงัอยูใ่นทิศทางท่ีดี 

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

 ฝ่ายตลาด 
                             บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

9  พฤษภาคม  2559 
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