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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7 เมษายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 3 – 7 เมษายน 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 14 ของปี 

2560  ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน  โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงมาก 

เม่ือเกิดแรงขายอตัโนมติัออกมา หลงัจากนั้นราคาไม่สามารถยนือยูเ่หนือระดบั 17.00 เซนต ์ ได ้   ประกอบกบั

ตลาดถูกกดดนัจากผลผลิตน ้ าตาลปริมาณมาก  อยา่งไรก็ดีในวนัท่ี 5 เมษายน 2560  เม่ือมีข่าววา่รัฐบาลอินเดียจะ

อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบปลอดภาษีจ านวน 500,000 ตนั  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาในช่วงตน้  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาล

ปรับตวัเพิ่มข้ึนมาก  แต่ก็ยงัไม่สามารถผา่นแนวตา้นท่ีส าคญั 17.00 เซนต ์ ไปได ้ แรงขายท่ีมีเขา้มาไดก้ดดนัให้

ราคาปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 11 เดือน และในช่วง 2 วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ แรงซ้ือตามปัจจยั

ทางดา้นเทคนิคและการเขา้มาซ้ือคืนจากตลาด ท าใหร้าคาน ้าตาลจึงกระเต้ืองข้ึนอีกคร้ัง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.05-17.18 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

16.77 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์ หรือ 0.06% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.20-17.26 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.74 เซนต ์ ลดลง 0.14 เซนต ์หรือ 0.83% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7  เมษายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
31 มีนาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 17.18 16.05 16.77 16.76 +0.01 
กรกฎาคม 2560 17.26 16.20 16.74 16.88 -0.14 
ตุลาคม 2560 17.44 16.50 16.88 17.11 -0.23 
มีนาคม 2561 17.92 17.08 17.38 17.63 -0.25 
พฤษภาคม 2561 17.76 16.98 17.31 17.50 -0.19 
กรกฎาคม 2561 17.62 16.86 17.23 17.37 -0.14 
ตุลาคม 2561 17.61 16.85 17.28 17.38 -0.10 
มีนาคม 2562 17.80 17.08 17.51 17.59 -0.08 
พฤษภาคม 2562 17.53 16.88 17.32 17.41 -0.09 
กรกฎาคม 2562 17.30 16.76 17.09 17.18 -0.09 
ตุลาคม 2562 17.33 16.94 17.11 17.21 -0.10 
มีนาคม 2563 17.30 17.09 17.20 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  7 เมษายน  2560  สหพนัธ์ผูผ้ลิตน ้าตาลของยเูครน  (Ukrtsukor)  รายงานวา่ในปี 2559/2560 
(กนัยายน-มีนาคม) ยเูครนไดส่้งออกน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทแลว้จ านวน 611,100 ตนั โดยเดือนมีนาคมส่งออก
จ านวน 89,100 ตนั เทียบกบั 113,200 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ โดยส่งออกไปยงั ไอเวอร่ีโคสต ์ ( สาธารณรัฐ
โกตดิววัร์)  15,260 ตนั สาธารณรัฐซูดาน 11,388 ตนั  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  10,204 ตนั  และ
สาธารณรัฐโตโก 10,050 ตนั 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2560  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 เกษตรกร

ไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 69,000 แฮคแต หรือ 24% ของพื้นท่ีท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 293,000 แฮคแต  

 วนัท่ี 5 เมษายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพยีง ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 เกษตรกรได้

ปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 141,100 แฮคแต หรือ 12.5%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมายท่ีจะปลูกในปีการผลิตน้ี 

เพิ่มข้ึนจาก 64,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  6 เมษายน  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณออ้ย 

ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียงวนัท่ี 2 

เมษายน  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 6,171,142 5,385,365 +14.59 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 711,344 570,522 +24.68 
โมลาส (ตนั) 266,981 257,708 +3.60 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.53 10.59 +8.81 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.33 4.79 -9.59 

 

 วนัท่ี  5 เมษายน  2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 1 เมษายน  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 528,477 513,338         +2.95  
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 38,737,665 41,293,445        -6.19  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,263,625 4,259,608         +0.09  
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อตัราการหีบสกดั (%) 11.01 10.98         +0.27  
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.07 8.30         -2.77  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.30 75.55         -2.98  

 

   วนัท่ี 4 เมษายน 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) 

เพียง  ณ วนัท่ี  26  มีนาคม  2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,219,087 2,127,810 4.29 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.64 12.28 -5.23 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.76 121.75 -8.20 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 เมษายน 2560  Archer Consulting รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลคาดวา่จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 585.76 ลา้นตนั ลดลง 2.23% เม่ือเทียบกบัฤดูการผลิตปึ 

2559/2560 ขณะท่ี  Sucden คาดวา่ปริมาณออ้ยจะมีจ านวน 567 ลา้นตนั  ลดลง 5.37%  ในทางตรงกนัขา้ม 

Datagro คาดวา่ปริมาณออ้ยจะมีจ านวน 612 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 2.14%  ส าหรับ UNICA ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตวัเลข

ส าหรับประมาณการปี 2560/2561   ซ่ึงตามปกติจะประมาณการในเดือนเมษายน   ผลผลิตน ้าตาลในปี 

2560/2561 จะมีจ านวน 35.50 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 0.74% จากปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลจะลดลง 4.06% เหลือ 

24.29 พนัลา้นลิตร   

วนัท่ี 4 เมษายน 2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนมีนาคม  

2560 มีจ านวน 1.635 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1.848 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และลดลงจาก 

2.116 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.144 ลา้นตนั ลดลง

จาก 1.542 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และจาก 1.647 ลา้นตนั ในเดือนมีนาคมปีก่อน น ้าตาลทรายขาวส่งออก

เพิ่มข้ึนเป็น 451,702  ตนั จาก 281,713 ตนั ในเดือนก่อน และ 431,857 ตนั ในเดือนมีนาคมของ ปีก่อน  รวม

ในปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 28.740 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  

เพิ่มข้ึนจาก 25.124 ลา้นตนั ในปีก่อน  นบัเป็นปริมาณน ้ าตาลท่ีสูงท่ีสุดท่ีบราซิลเคยส่งออกเทียบกบั 28.045 

ลา้นตนั ในปี 2553/2554 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 7 เมษายน 2560  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือนมกราคม-

กุมภาพนัธ์ 2560  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 2,900 143,000 -97.97 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 41,000 58,500 -29.91 

  

 วนัท่ี 6 เมษายน 2560  มีรายงานการผลิตประจ าสัปดาห์เพียงวนัท่ี 3 เมษายน ในรัฐ Uttar Pradesh 

ของอินเดีย ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 242,490 ตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 91,050 ตนั  ในช่วง

สัปดาห์เดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) ล่าสุดมีจ านวน 7.673 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.230 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลเฉล่ียอยูท่ี่ 10.54%  ลดลงจาก 

10.59% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 5 เมษายน 2560  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  อินเดียซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคราย

ใหญ่ท่ีสุดของโลก อนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบปลอดภาษีจ านวน 500,000 ตนั  เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ท า

ใหผ้ลผลิตน ้าตาลของประเทศลดลงต ่ากวา่ระดบัการบริโภคเป็นคร้ังแรกในรอบ 7 ปี การน าเขา้น ้าตาลปลอด

ภาษีดงักล่าวไดรั้บอนุญาตไปจนถึงวนัท่ี 12 มิถุนายนน้ี อน่ีง อตัราภาษีน าเขา้น ้ าตาลตามปกติอยูท่ี่ 40%   

ส าหรับ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2559/2560 ซ่ึงเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม มีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเหลือ 20.3 

ลา้นตนั  จาก 25.1 ลา้นตนั ในปีการผลิตก่อน    โดยอินเดียบริโภคน ้าตาลราว ๆ 25 ลา้นตนั/ปี  และปีท่ีแลว้

อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลจ านวน 1.66 ลา้นตนั  

 รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2559/2560  เพียงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นดงัน้ี 

รัฐ 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) จ านวนโรงงงาน 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
เร่ิมเปิดหีบ ยงัเปิดอยู ่ ปิดไปแลว้ 

Uttar Pradesh 7.950 6.565 +21 116 78 -38 

Maharashtra 4.184 8.115 -48 150 1 -149 

Kamataka 2.054 4.011 -49 63 0 -63 

Tamil Nadu 0.900 0.800 +12 38 2 -36 

Minor States 3.668 3.918 -6 112 38 -74 

รวม 18.755 23.409 -20 479 119 -360 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน ตามแรงซ้ือและ

ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ เป็นหลกั ข่าวเก่ียวกบัอินเดียจะอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบ

ปลอดภาษีจ านวน 500,000 ตนั  ส่งผลต่อตลาดไม่มากนกั  เน่ืองจากจ านวนนอ้ยกวา่ท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้  แรง

ขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกักดดนัใหร้าคาปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 11 เดือน (วนัท่ี 5 เมษายน 2560)  และ

ในระดบัราคาท่ีต ่า มีแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคและการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด ท าใหร้าคากระเต้ือง

ข้ึนมาบา้ง  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 4  เมษายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 36,295 ล็อต หรือประมาณ 1.84 ลา้นตนั ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น

ท่ีถือ Net Long 56,342 ล็อต หรือประมาณ 2.86 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้ม

สนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง 

ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา   

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  10 เมษายน 2560      
                                                                                                                             


