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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 3 – 7 ตุลาคม 2559) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 40 ของ ปี
2559 เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยราคาพุง่ สู่ ระดับ
สู งสุ ดในรอบกว่า 4 ปี อันเป็ นผลจากผลผลิตน้ าตาลทัว่ โลกที่ตึงตัว แนวโน้มการขาดแคลนผลผลิตทัว่ โลก
การคาดการณ์ผลผลิตที่ลดลงในอินเดียและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ส้ นั ลงในบราซิ ล แต่ราคาไม่สามารถ
ผ่านแนวต้านที่ระดับ 24.00 เซนต์ ไปได้ และปรับตัวลดลงอย่างแรงตามแรงขายทางเทคนิคโดยกลุ่มกองทุน
ก่อนที่จะปรับตัวสู งขึ้นอีกครั้ง โดยที่ดีลเลอร์ ยงั คงมุ่งความสนใจไปที่ภาวะผลผลิตน้ าตาลที่ตึงตัวทัว่ โลกเป็ น
สาคัญ ราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 22.52-23.90 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้ง
สุ ดท้ายที่ 23.42 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.42 เซนต์ หรื อ 1.83% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2560 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 21.79-22.98 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 22.63 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.47 เซนต์
หรื อ 2.12%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
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-2ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 F.O.Licht คาดการณ์ดุลยภาพน้ าตาลโลกในปี 2559/2560
กันยายน) ดังนี้
หน่วย : 1,000 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ)
รายการ
ปี
ปี
ปี
ปี
สต็อคต้นปี
69,407.7 2558/2559
80,081.4 2557/2558
78,961.1 2556/2557
74,012.3
2559/2560
ผลผลิต
176,406.0 173,583.7 180,977.4 181,466.4
การนาเข้า
63,379.9
68,438.4
64,033.3
63,953.3
การบริ โภค
183,559.6 181,020.1 178,820.7 175,774.0
การส่ งออก
63,471.4
71,675.8
65,069.6
64,696.9
สต็อคปลายปี
62,162.6
69,407.7
80,081.4
78,961.1
+/- ผลผลิต
2,822.3
-7,393.7
-489.0
-2,715.4
+/- %
1.63
-4.09
-0.27
-1.47
+/- การบริ โภค
2,539.5
2,199.4
3,046.7
4,098.8
+/-%
1.40
1.23
1.73
2.39
สต็อคเมื่อเทียบเป็ นร้อยละของการ
33.87
38.34
44.78
44.92
บริ โภค (%)
น้ าตาลโลกส่ วนเกิน/ส่ วนขาด
-7,245.1 -10,673.7
1,120.3
4,948.8

(ตุลาคม-

ปี
63,923.2
2555/2556
184,181.8
64,386.2
171,675.2
66,803.8
74,012.3
9,913.0
5.69
3,512.4
2.09
43.11
10,089.1

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ตลาดน้ าตาลทรายดิบตลาดนิ วยอร์ คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนตุลาคม
2559 สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฏว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ น
จานวน 15,215 ล็อต หรื อ 772,922 เมตริ กตัน โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิ ล 13,228 ล็อต และอาร์ เจนติน่า 1,987
ล็อต โดยมีบริ ษทั บริ ษทั Louis Dreyfue (15,240 เมตริ กตัน) บริ ษทั Sucden (23,978 เมตริ กตัน) บริ ษทั
Alvean (232,969 เมตริ กตัน) บริ ษทั Wilmar (390,855 เมตริ กตัน) และบริ ษทั Cofco (109,880 เมตริ กตัน) เป็ น
ผูส้ ่ งมอบ และบริ ษทั Bunge เป็ นผูร้ ับมอบแต่เพียงผูเ้ ดียว

www.sugarzone.in.th

-3ยุโรปตะวันออก
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยูเครนรายงาน
ว่า ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (กันยายน-สิ งหาคม) เพียง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ยูเครนผลิตน้ าตาลทรายขาว
จากบี้ทได้ 473,500 ตัน จากปริ มาณบี้ท 3.31 ล้านตัน โดยมีโรงงาน 36 โรงงานที่ดาเนินการผลิต มีปริ มาณ
บี้ทเข้าสู่ โรงงานเกือบ 4 ล้านตัน เปอร์ เซนต์น้ าตาลอยูท่ ี่ 17.87% อัตราการหี บสกัด 14.3%
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซี ยรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เกษตรกร
ชาวไร่ บ้ ีทเก็บเกี่ยวบี้ทได้ 507,300 เฮคแต หรื อ 45.7% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด เทียบกับ 516,500 เฮคแต
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ผลผลิตบี้ทมีจานวน 22.2 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจาก 19.6 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ก่อน และผลผลิตบี้ทเฉลี่ยอยูท่ ี่ 43.83 ตัน/เฮคแต เพิ่มขึ้นจาก 37.91 ตัน/ เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรของเบลารุ ส รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
เกษตรกรชาวไร่ บ้ ีทเก็บเกี่ยวบี้ทจากพื้นที่เพาะปลูก 44,300 เฮคแต หรื อ 46.7% ของพื้นที่ที่จะเก็บเกี่ยวได้ในฤดู
การผลิตนี้ 94,800 เฮคแต ลดลงจาก 47,600 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณบี้ทที่เก็บเกี่ยวได้มี
จานวน 1,817,300 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,364,600 ตัน ในปี ก่อน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยอยูท่ ี่ 41.06 ตัน/เฮคแต เพิ่มขึ้น
จาก 28.66 ตัน/เฮคแต ในปี ก่อน เปอร์ เซนต์น้ าตาลแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 17.12% เทียบกับ 17.09% ในปี
ก่อน
ยุโรปตะวันตก
วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร France Agrimer คาดว่าผลผลิตน้ าตาลในสหภาพ
ยุโรป (EU) ในปี 2559/2560 จะมีจานวน 17.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% จากที่ผลิตได้ 14.9 ล้านตัน ในปี
2558/2559 เนื่ องจากพื้นที่เพาะปลูกบี้ทเพิ่มขึ้น 7.5% นอกจากนั้น France Agrimer คาดว่าผลผลิตน้ าตาล
ของฝรั่งเศสในปี 2559/2560 จะมีจานวนถึง 4.9 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจาก 4.8 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปี 2558/2559
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกบี้ทเพิ่มขึ้น 4.7%
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-4อเมริกาใต้
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นาย Ivan Melo ผูอ้ านวยการทางการค้าบริ ษทั Raízen Energia SA ซึ่งเป็ น
ผูผ้ ลิตน้ าตาลและเอทานอลที่ใหญ่ที่สุดในบราซิ ล ได้ให้สัมภาษณ์สานักข่าว Bloomberg ว่าจากปัญหาสภาพ
อากาศที่เลวร้าย ทาให้ผลผลิตอ้อย/เฮคแตทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลลดลง จะส่ งผลให้ปริ มาณอ้อยเข้าหี บ
ในปี 2559/2560 ลดลงเหลือ 595-605 ล้านตัน จาก 615-625 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน และในปี นี้
คาดว่าจะปิ ดหี บอ้อยเร็ วกว่าปี ก่อน 15-20 วัน โดยจะใช้ออ้ ย 46% ไปในการผลิตน้ าตาล ซึ่ งจะผลิตน้ าตาลได้
34.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 31.2 ล้านตัน ในปี 2558/2559
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 กระทรวงการค้าของบราซิ ลรายงานการส่ งออกน้ าตาลในเดือนกันยายน 2559
มีจานวน 3,188,980 ตัน (tel quel) เพิ่มขึ้นจาก 1,763,706 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น
จาก 2,964,803 ตัน ในเดือนสิ งหาคม รวมในเดือนกันยายน 2559 บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลทรายดิบจานวน
2,697,030 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,412,859 ตัน ในปี ก่อน และเทียบกับ 2,228,678 ตัน ในเดือนสิ งหาคม ขณะที่
ส่ งออกน้ าตาลทรายขาวจานวน 491,950 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 350,848 ตัน ในปี ก่อน แต่ลดลงจาก 736,124 ตัน
ในเดือนสิ งหาคม และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลจานวน
15.525 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) เพิม่ ขึ้นจาก 10.852 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
วันที่ 30 กันยายน 2559 Job Economia คาดว่าผลผลิตน้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี
2559/2560 จะมีจานวน 35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 200,000 ตัน จาก 34.8 ล้านตัน ในประมาณการเมื่อเดือนเมษายน
โดยปริ มาณอ้อยเข้าหี บคาดว่าจะมีจานวน 632.4 ล้านตัน ลดลงจากประมาณการคราวก่อน 11.6 ล้านตัน
และหากรวมภาคเหนือ/ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลผลิตน้ าตาลทั้งประเทศจะมีจานวน 38.7 ล้านตัน จาก
ปริ มาณอ้อยเข้าหี บ 685 ล้านตัน ส่ วนปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2559/2560
จะมีจานวน 25.1 ล้านตัน เพิม่ ขึ้น 9% จาก 23 ล้านตัน ในปี 2558/2559
เอเชีย
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 รัฐบาลในรัฐ Maharashtra คาดว่า ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กันยายน)
ผลผลิตน้ าตาลในรัฐ Maharashtra มีแนวโน้มลดลงเหลือไม่เกิน 5 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) จาก 8.408
ล้านตัน ในปี 2558/2559 ซึ่ งต่ากว่าประมาณการของสมาคมโรงงานน้ าตาลของอินเดีย (ISMA) ที่วา่ จะผลิตได้
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-56.27 ล้านตัน ส่ วนพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตนี้ จะลดลงเหลือ 633,000 เฮคแต จาก 987,700 เฮคแต ใน
ปี ก่อน ทาให้ปริ มาณอ้อยเข้าหี บจะมีจานวน 49.3 ล้านตัน จาก 74.3 ล้านตัน ในขณะที่ ISMA คาดว่าพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยจะมีถึง 810,000 เฮคแต และในปี 2559/2560 คาดว่าจะมีโรงงานจานวน 140 โรงงานที่ทาการ
ผลิต โดย 70 โรงงานเป็ นของสหกรณ์ และอีก 70 โรงงาน เป็ นของเอกชน เทียบกับ 177 โรงงาน เป็ นของ
สหกรณ์ 99 โรงงาน และเอกชน 78 โรงงาน ในปี 2558/2559 นอกจากนั้น ในฤดูการผลิตนี้จะเปิ ดทาการผลิต
น้ าตาลช้ากว่าปกติ 6 สัปดาห์ โดยเปิ ดหี บ วันที่ 1 ธันวาคม ซึ่ งอาจทาให้ชาวไร่ ออ้ ยบางส่ วนส่ งอ้อยไปยัง
โรงงานในรัฐ Karnataka ซึ่ งเริ่ มเปิ ดหีบในวันที่ 15 พฤศจิกายน
วันที่ 30 กันยายน 2559 นักวิเคราะห์จาก Rabobank คาดว่าผลผลิตน้ าตาลของอินเดียในปี
2559/2560 (ตุลาคม-กันยายน) จะลดลงเหลือ 23.3 ล้านตัน ต่าสุ ดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2552/2553 ซึ่ ง
ผลิตได้ 18.9 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อน 7% ทั้งนี้ เพราะผลกระทบจากความแห้งแล้งในรัฐ Maharashtra ที่
ต่อเนื่อง 2 ปี ติดต่อกัน และคาดว่าในปี 2559/2560 อินเดียจะนาเข้าน้ าตาลเป็ นจานวน 2 ล้านตัน
นอกจากนั้น Rababank ยังคาดว่าผลผลิตน้ าตาลโลกส่ วนขาด (Deficit) ในปี 2559/2560 จะมีจานวน 7.5
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 800,000 ตัน จาก 6.7 ล้านตัน ในปี 2558/2559
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในปากีสถานรายงานว่า รัฐบาล
ปากีสถานจะอนุญาตให้มีการส่ งออกน้ าตาลเพิ่มจานวน 350,000 ตัน เนื่องจากสต็อคน้ าตาลมีจานวนถึง 2.57
ล้านตัน อนึ่ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ปากีสถานไม่ได้ส่งออกเลย และในไตรมาสแรกของปี 2559
ปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลมีจานวน 272,000 ตัน เทียบกับปี 2558 ที่มีการส่ งออกทั้งสิ้ น 515,000 ตัน
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิ การคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
คาดว่าผลกระทบจากความแห้งแล้ง จะทาให้ปริ มาณอ้อยเข้าหีบของไทยในปี 2559/2560 ลดลงเหลือ 91
ล้านตัน จาก 94.05 ล้านตัน ในปี 2558/2559 ซึ่ งหมายความว่าผลผลิตน้ าตาลจะลดลงเหลือ 9.3-9.4 ล้านตัน
จาก 9.6-9.7 ล้านตัน
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด จะเปิ ดประมูลขายน้ าตาลทรายดิบโควตา
ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560 และฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเป็ นดังนี้
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-6ฤดูการผลิตปี 2559/2560
งวดส่ งมอบ
1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560
รวม

Hi-Pol. (M.T.)
36,000.00
36,000.00

ฤดูการผลิตปี 2560/2561
งวดส่ งมอบ
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2561
รวม

Hi-Pol. (M.T.)
60,000.00
48,000.00
108,000.00

วันที่ 30 กันยายน 2559 The National Development and Reform Commission รายงานว่า ในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม รัฐบาลจีนวางแผนจะประมูลขายน้ าตาลจากสต็อคสารองของประเทศเป็ นจานวน 350,000
ตัน โดยกาหนดราคาเริ่ มต้น 6,000 หยวน (899.48 เหรี ยญสหรัฐฯ)/ตัน อนึ่ง รัฐบาลจีนไม่ได้ซ้ื อน้ าตาลเพื่อ
เก็บเป็ นสต็อคสารองของประเทศตั้งแต่ปี 2556 และครั้งนี้เป็ นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่จะมีการนาน้ าตาล
ออกมาประมูลขาย โดยในปี ปั จจุบนั สต็อคน้ าตาลสารองมีจานวนถึง 7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (คานวณจากราคาปิ ดตลาดน้ าตาลทรายขาวลอนดอนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ งอยูท่ ี่
597.20 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) จีนเป็ นประเทศผูน้ าเข้าน้ าตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็ นผูผ้ ลิตน้ าตาลรายใหญ่
เป็ นลาดับที่ 5 ของโลก ซึ่ งในปี 2559/2560 คาดว่าจะมีสต็อคน้ าตาลปลายปี 3.157 ล้านตัน มากเป็ นลาดับที่
2 ของโลก รองจากอินเดีย
วิจารณ์และความเห็น
ในสัปดาห์น้ ีราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คได้ปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ตามแรงซื้ อของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากภาวะผลผลิตน้ าตาลทัว่ โลกที่
ตึงตัว แนวโน้มการขาดแคลนผลผลิตทัว่ โลก การคาดการณ์ผลผลิตที่ลดลงในอินเดีย และระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยวอ้อยที่ส้ นั ลงในบราซิ ล แรงซื้ อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่ องได้ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวสู่ ระดับ
สู งสุ ดในรอบกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตามในบางช่วงราคาน้ าตาลได้ปรับตัวลดลงตามแรงขายเพื่อทากาไร และแรง
ขายตามปัจจัยทาง
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-7ด้านเทคนิ ค สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้ถือตัว๋ ซื้ อ
น้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) เป็ นจานวน 348,198 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน ลดลงจาก 348,218 ล็อต
ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น และในระยะสั้น ๆ หากปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม คาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื้ อและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง
ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา
…………………………………………………….

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
10 ตุลาคม 2559

