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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 – 10  มิถุนายน 2559 
                        

            ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 6 – 10  มิถุนายน 2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 23 

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 2 ปีคร่ีง หลงัการซ้ือขายท่ีผนัผวนโดยได้

แรงหนุนจากความล่าชา้ในการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยของบราซิลเน่ืองจากภาวะฝนตกและเน่ืองจากภาวะอากาศ

เยน็ขณะท่ีการแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิล และจากแรงซ้ือเพื่อเก็งก าไรช่วยหนุนตลาดดว้ย และในวนัสุดทา้ย

ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปิดปรับตวัลดลง แต่ยงัคงอยูใ่กลร้ะดบัสูงสุดของวนัท่ีซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 

2557 โดยยงัคงปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึนเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ติดต่อกนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.26-19.92 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.70 

เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.95 เซนต ์  หรือ  5.07%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.40-19.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.73 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.95 เซนต ์หรือ 5.06% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
10 มิถุนายน 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
3 มิถุนายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 19.92 18.26 19.70 18.75 +0.95 
ตุลาคม 2559 19.94 18.40 19.73 18.78 +0.95 
มีนาคม 2560 19.90 18.56 19.80 18.78 +1.02 
พฤษภาคม 2560 19.10 17.98 19.06 18.16 +0.90 
กรกฎาคม 2560 18.49 17.45 18.44 17.57 +0.87 
ตุลาคม 2560 18.16 17.15 18.09 17.20 +0.89 
มีนาคม 2561 17.97 17.08 17.88 17.08 +0.80 
พฤษภาคม 2561 17.47 16.58 17.38 16.68 +0.70 
กรกฎาคม 2561 17.10 16.34 16.96 16.32 +0.64 
ตุลาคม 2561 16.90 16.24 16.68 16.17 +0.51 
มีนาคม 2562 16.85 16.20 16.54 16.17 +0.37 
พฤษภาคม 2562 - - 16.17 16.00 +0.17 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ของฤดู

การผลิตปี 2558/2559 และฤดูการผลิตปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                                   หน่วย : ลา้นตนั 

หน่วยงาน วนัทีป่ระมาณการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
Rabobank  7 มิถุนายน 2559 -5.5 -8.5 
Olam International 6 มิถุนายน 2559 -7 -4 
USDA 19 พฤษภาคม 2559 -4.3 -6.9 
Green Pool Commodities 18 พฤษภาคม 2559 -6.5 -8.51 
INTL FCStone 17 พฤษภาคม 2559 -7.8 -9.3 
Platts’ Kingsman 16 พฤษภาคม 2559 -7.30 -5.48 
ISO 13 พฤษภาคม 2559 -3.80 -6.65 
Datagro 9 พฤษภาคม 2559 -6.09 -6.49 
Czarnikow 14 เมษายน 2559 - -11.4 
F.O.Licht 6 เมษายน 2559 -4.90 -8.00 
Morgan Stanley 4 เมษายน 2559 - -4.70 

 

 วนัท่ี  7 มิถุนายน 2559 F.O.Licht  รายงานดุลยภาพน ้าตาลโลก (ตุลาคม-กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                              หน่วย :ลา้นเมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

ปีการผลิต 
ปริมาณการ

ผลิต 

ปริมาณการ

บริโภค 

ปริมาณการผลิต 

มากกวา่ (+) หรือ     

นอ้ยกวา่ (-) การ

บริโภค 

สตอ็คปลายปี

เทียบกบัปริมาณ

การบริโภค (%) 

ปริมาณน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (+)/ส่วนขาด 

(-) 

2555/2556 184.171 171.629 +12.542 43.15 10.018 

2556/2557 181.359 175.817 +5.542 44.82 4.752 

2557/2558 181.208 178.995 +2.213 44.67 1.154 

2558/2559 174.253 181.348 -7.095 38.85 -9.515 

2559/2560 176.345 183.472 -7.127 34.73 -6.731 
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ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  7 มิถุนายน 2559 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 4 
เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-เมษายน) ดงัน้ี 

 
 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 185,700 371,400 -50.00 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 107,200 89,700 +19.51 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 มีรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบของคิวบาในปี 2558/2559  ลดลง

เหลือ 1.6 ลา้นตนั  จาก 1.9 ลา้นตนั ในปี 2557/2558 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ย แลน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559  เพียง 
ณ วนัท่ี  4  มิถุนายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 757,941 761,669 -0.49 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 53,226,289 52,283,956 1.80 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 6,008,019 5,843,750 2.81 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,685,976 1,695,578 -0.57 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.18 0.99 
ปริมาณโมลาส (%) 3.17 3.24 -2.33 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.93 7.67 3.32 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.22 68.64 2.30 

 

เอเชีย 
วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 นาย  Rahil Shaikh กรรมการผูอ้  านวยการบริษทั E D & F man 

Commodities  India  Pvt Ltd.  รายงานวา่  อินเดียมีแผนท่ีจะจดัเก็บภาษีการส่งออกน ้าตาลหลงัจากมี 
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น ้าตาลประมาณ 75,000 ตนั ท่ีส่งออกไปยงัพม่า และศรีลงักา ทั้งน้ีอินเดียเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้าตาลเป็น

อนัดบั 2 รองจากบราซิล และเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558  ถึงปัจจุบนั อินเดียได้

ส่งออกน ้าตาลแลว้ 1.7 ลา้นตนั และอินเดียมีแผนท่ีจะจดัเก็บภาษีส่งออกน ้าตาล 25%  หลงัจากเกิดภาวะภยั

แลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตของอินเดียติดต่อกนั 2 ปี  และนาย Shaikh  คาดวา่ในปี 2559/2560  อินเดียจะ

ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 23.5 ลา้นตนั  ลดลงจาก 25.2 ลา้นตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 มีรายงานวา่ ฟิลิปปินส์จะอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลทรายดิบหรือน ้าตาล     

รีไฟน์เพิ่มเติม โดยเฉพาะจากไทย 100,000 ตนั หลงัจากน าเขา้น ้าตาลจากไทยไปแลว้กวา่ 34,000 ตนั  อน่ึง 

ฟิลิปปินส์ไดอ้นุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลในปี 2559  เป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ปี เพื่อเพิ่มอุปทานในประเทศท่ี

ไดรั้บผลกระทบจาก El Nino  และส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐฯ  ภายใตโ้ควตาอตัราภาษีพิเศษ   

 วนัท่ี 8  มิถุนายน 2559 สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในฤดูการผลิตปี 

2558/2559 ถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2559  ดงัน้ี 

                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
  น ้าตาลจากออ้ย 7,849.7 9,784.1 
  น ้าตาลจากบ้ีท 849.8 737.8 
     รวม 8,699.5 10,521.9 

 

 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของเวียดนามได้ขอให้รัฐบาลน าเข้า

น ้ าตาลเพิ่มอีก 200,000 ตนั   เพื่อให้เพียงพอส าหรับบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากผลผลิตลดลง   ซ่ึง

นอกเหนือจากการน าเขา้ภายใตภ้าระผูกพนัขององคก์ารการคา้โลก (WTO) จ านวน 85,000 ตนั  โดยผลผลิต

น ้าตาลในปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) ลดลง 2 ฤดูการผลิตติดต่อกนัมายูท่ี่ประมาณ  1.2 ลา้นตนั (มูลค่า

น ้ าตาลทรายขาว)  จาก 1.4 ล้านตนั ในปีก่อน  ราคาน ้ าตาลภายในประเทศเท่ากบั 16,500-17,100 ดอง/

กิโลกรัม  เพิ่มข้ึนจาก 12,750-13,400 ดอง ในปีก่อน (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 22,280 ดอง) 

  

วจิารณ์และความเห็น 

  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน  และเคล่ือนไหวสูงข้ึนเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ติดต่อกนั  ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

ประกอบ 
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กบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากภาวะฝนตกในบราซิล  ซ่ึงกระทบต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน และการส่งออก

น ้าตาลทราย  นอกจากนั้นภาวะอากาศท่ีหนาวเยน็ในบราซิลคาดวา่จะท าใหเ้กิดน ้าคา้งแขง็ (Frost) และท า

ใหอ้อ้ยเกิดความเสียหาย  ในขณะเดียวกนัผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีลดลง  ท าใหอิ้นเดียตอ้งเก็บภาษีการ

ส่งออกน ้าตาล 25%  นอกจากนั้นการท่ีเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน  ก็เป็นปัจจยัหนุนต่อราคาน ้าตาลดว้ย  

แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดใน

รอบกวา่ 2 ปีคร่ึง ท่ีระดบั 19.92 เซนต ์(9 มิถุนายน 2559)  ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง 

ๆ       ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559  ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  สูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง  315,438 

ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

13  มิถุนายน  2559 
 
 
 
 
  

 
 

  
 
 
  


