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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 – 9   มิถุนายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 5 – 9  มิถุนายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 23 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงช้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน

จากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short – covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตามปัจจยั

ทางดา้นเทคนิค  โดยนกัลงทุนเขา้ชอ้นซ้ือสัญญาน ้าตาลหลงัจากราคาร่วงลงเขา้เขตขายมากเกินไปจนถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบ 15 เดือนในสัปดาห์ท่ีผา่นมา แรงซ้ือคืนส่งผลใหร้าคาปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุด

ในรอบ 1 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงหลงัจากไม่สามารถปรับตวัข้ึนเหนือเส้นค่าเฉล่ียระยะสั้น

ได ้ขณะท่ีนกัลงทุนยงัคงจบัตาสภาพอากาศในบราซิลซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตออ้ยและน ้าตาล ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.68-14.45 เซนต ์ 

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.27 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต ์ หรือ 3.86% และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.96-14.64 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 14.47 เซนต ์

เพิ่มข้ึน 0.43 เซนต ์หรือ 3.06% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
9 มิถุนายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
2 มิถุนายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 14.45 13.68 14.27 13.74 +0.53 
ตุลาคม 2560 14.64 13.96 14.47 14.04 +0.43 
มีนาคม 2561 15.23 14.63 15.07 14.74 +0.33 
พฤษภาคม 2561 15.14 14.58 14.99 14.68 +0.31 
กรกฎาคม 2561 15.12 14.57 14.96 14.66 +0.30 
ตุลาคม 2561 15.31 14.75 15.16 14.81 +0.35 
มีนาคม 2562 15.75 15.18 15.61 15.21 +0.40 
พฤษภาคม 2562 15.78 15.21 15.64 15.21 +0.43 
กรกฎาคม 2562 15.80 15.18 15.64 15.19 +0.45 
ตุลาคม 2562 15.85 15.32 15.78 15.30 +0.48 
มีนาคม 2563 15.90 15.56 16.03 15.53 +0.50 
พฤษภาคม  2563 15.56 15.56 16.01 15.58 +0.43 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 9 มิถุนายน 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 68,201.4 72,380.2 80,314.4 79,286.1 74,245.0 
ผลผลิต 190,831.5 178,022.1 174,616.4 180,704.3 181,493.9 
การน าเขา้ 68,017.5 66,950.8 69,035.0 63,966.4 63,885.2 
การบริโภค 184,340.7 180,355.3 179,630.3 178,552.4 175,709.5 
การส่งออก 69,952.8 68,796.6 71,955.2 65,089.9 64,628.5 
สตอ็คปลายปี 72,756.9 68,201.4 72,380.2 80,314.4 79,286.1 
+/- ผลผลิต  12,809.4 3,405.7 -6,087.9 -789.6 -2,667.7 
+/- %  7.2 2.0 -3.4 -0.4 -1.4 
+/- การบริโภค 3,985.4 725.0 1,077.9 2,842.9 4,030.6 
+/-% 2.2 0.4 0.6 1.6 2.3 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
39.5 37.8 40.3 45.0 45.1 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

4,555.5 -4,178.8 -7,934.2 1,028.3 5,041.1 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  9  มิถุนายน  มีรายงานวา่ในเดือนมิถุนายน 2560 ภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซียเพิ่มข้ึน

เป็น 227 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และจะใชไ้ปจนถึงเดือนกรกฎาคม  โดยอตัราภาษีในเดือนมิถุนายนเหมือนกบัปีท่ี

แลว้ ขณะท่ีภาษีในเดือนกรกฎาคมจะสูงกวา่ปีท่ีแลว้ท่ี 205 เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากราคาน ้าตาลในตลาดโลก

ลดลง ซ่ึงอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเดือนกรกฎาคมจะอิงตามราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในเดือน

พฤษภาคมซ่ีงอยูท่ี่ 15.66 เซนต/์ปอนด ์โดยอตัราภาษีน าเขา้ 227 เหรียญสหรัฐฯ  จะถูกก าหนดจากราคาน ้าตาล

ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 14.80-16.60 เซนต/์ปอนด์ 
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 วนัท่ี  9  มิถุนายน 2560 มีรายงานวา่ในปี 2559/25690 ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม รัสเซียส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวจ านวน 265,200 ตนั ผูส่้งออกอนัดบัตน้ ๆ คือโรงงานน ้าตาล Uspensky (62,200 ตนั) รองลงมาคือ

โรงงานน ้าตาล Elan-Gmina Kolonowskie (36,100 ตนั)  และบริษทัส่งออกหลกั ไดแ้ก่ Prodimex (73%) และ 

Sucden (15%) 

 วนัท่ี 8 มิถุนายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,181,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 1.06 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ืทเพิ่มข้ึน 4.6% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต 

ขณะท่ี Soyuzrossakhar ของรัสเซียคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียในปีน้ีจะมีจ านวน 1.175 ลา้นแฮคแต 

 วนัท่ี  9  มิถุนายน 2560   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่  ในช่วง 5 

เดือนแรกของปี 2560 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 387,973 ตนั คิดเป็นมูลค่า 190.474 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ

มีรายงานอยา่งไม่เป็นทางการวา่ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนพฤษภาคมจ านวน 47,900 ตนั  ในขณะท่ีเม่ือปี

ก่อนตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ส่งออกจ านวน 46,200 ตนั  และส่งออกโมลาสในเดือนพฤษภาคมจ านวน 

37,467 ตนั คิดเป็นมูลค่า 3.317 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 วนัท่ี  7 มิถุนายน  2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่  ยเูครน 

ส่งออกน ้าตาลในปี 2559/2560 จ านวน 700,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 442,700 ตนั ในฤดูการผลิตก่อน  และในฤดู

การผลิตปี 2560/2561 ยเูครนจะส่งออกจ านวน 800,000 ตนั   นาย Ruslana Butylo หวัหนา้ฝ่ายการวเิคราะห์

ของ Ukrtsukor กล่าววา่น ้าตาลส่งออกของยเูครนไม่เพียงไปยงัจุดหมายปลายทางประเทศใกลเ้คียง เช่น 

จอร์เจีย เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงตุรกี  ตูนิเซีย  อียปิต ์ ไอเวอร่ีโคสต ์(สาธารณรัฐโกตดิววัร์ ) ศรีลงักา และเมียน

มาร์  

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 756,248 759,684 -0.45 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 52,307,362 53,226,289 -1.73 
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ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,859,301 6,009,017 -2.49 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.20 11.29 -0.78 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.75 7.91 -2.05 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.17 70.06 -1.28 

   

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560  นาย Paulo Roberto Souza ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) บริษทั   

Copersucar SA กล่าววา่  Copersucar SA  ไดล้ดประมาณการผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2560/2561 ลงเหลือ 35.0 ลา้นตนั (tel quel) จาก 36.0 ลา้นตนั  ในประมาณการคราวก่อน  เน่ืองจากราคา

น ้าตาลในตลาดโลกไดล้ดต ่าลง  ในขณะเดียวกนัไดป้รับเพิ่มประมาณการผลผลิตเอทานอล 300 ลา้นลิตร เป็น 

24.5 พนัลา้นลิตร  เพราะการขายเอทานอลจะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่น ้าตาล 

 

เอเชีย 

วนัท่ี  7  มิถุนายน 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในเดือนพฤษภาคม 2560 จีน
ผลิตน ้าตาลได ้ 136,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 553,100 ตนั  ในเดือนก่อน และเทียบกบั 
149,800 ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน ยงัคงมีโรงงานน ้าตาลอีกเพียง 1 แห่ง ในมณฑลยนูนานท่ีจะเปิด
หีบถึงส้ินเดือนน้ี  โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559/2560  (ตุลาคม-กนัยายน)  จีนผลิตน ้าตาลได ้9,287,800 
ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 8,699,500 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เป็นน ้าตาลจากออ้ยจ านวน 8,240,700 ตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 7,849,700 ตนั ในปีก่อน น ้าตาลจากบ้ีทมีจ านวน 1,047,100 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 849,800 ตนั ในปีก่อน 
และในช่วง 8 เดือน (ตุลาคม-พฤษภาคม) จีนไดข้ายน ้าตาลประมาณ  5,286,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 4,655,200 ตนั 
ในปีก่อน โดยน ้าตาลจากออ้ยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 4,578,200 ตนั จาก 4,079,300 ตนั น ้าตาลจากบ้ีท 708,100 ตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 575,900 ตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงานสุดทา้ยจาก 58 โรงงานในมณฑล     ยนูนานจะด าเนินการถึง
วนัท่ี 4 มิถุนายน และเม่ือฤดูการผลิตปี 2559/2560 ส้ินสุดลง  ปริมาณออ้ยทั้งหมดในมณฑลยนูนานมีจ านวน 
14,781,300 ตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 572,900 ตนั ผลผลิตน ้าตาลลดลง 32,500 ตนั เหลือ 1,877,900 ตนั อตัราการ
หีบสกดัเพิ่มข้ึนเป็น 12.70% จาก 12.44% ในปีก่อน ถา้หากรวมตวัเลขของมณฑล  ยนูนานในเดือนมิถุนายน
ดว้ยจีนผลิตน ้าตาลได ้9,288,200 ตนั เพิ่มข้ึน 6.7% จาก 8,701,900 ตนั ในปีก่อน  

วนัท่ี  7 มิถุนายน  2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 25,851,593 23,134,270 11.75 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,333,353 2,215,721 5.31 
โมลาส (ตนั) 1,141,947 1,027,190 11.17 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.03 9.58 -5.76 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.42 4.44 -0.51 

   

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน 

ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short – covering) เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค ของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยนกัลงทุนเขา้ชอ้นซ้ือสัญญาน ้าตาลหลงัจากราคาร่วงลงเขา้เขตขายมากเกินไป

ทางเทคนิค หลงัจากในสัปดาห์ท่ีผา่นมาราคาร่วงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 15 เดือน แรงซ้ือท่ีมีเขม้าอยา่ง

ต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ (8 มิถุนายน)  ก่อนท่ีจะปรับตวั

ลดลงเม่ือราคาไม่สามารถฝ่าแนวตา้นในระยะสั้นได ้ ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ 

ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 59,141 ล็อต หรือ

ประมาณ 3.004 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 30,445 ล็อต หรือ

ประมาณ 1.547 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27  กนัยายน 2559  ท่ีถือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net  Long) สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม ่

ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไร ต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

    12  มิถุนายน  2560     


