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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  10 – 14  เมษายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 10 - 14 เมษายน 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 15 ของปี 

2560 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 14 เมษายน 2560  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั  Good Friday  โดย

ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและ

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากราคาน ้าตาลในเดือนใกลไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวผา่นแนวตา้นท่ีระดบั 17.16 เซนต ์ไปได ้ 

แรงขายท่ีมีเขา้มาจึงกดดนัให้ราคาน ้าตาลต่างปรับตวัลดลง  ขณะท่ีตลาดยงัคงจบัตาเก่ียวกบัอุปสงคน์ ้าตาลของจีน

และอินเดีย  ในขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานของตลาดยงัคงซบเซา  เน่ืองจากมีการคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 จะเกิดภาวะ

ของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus)  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.21-17.16 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.60 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.17 

เซนต ์หรือ 1.01% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.27-17.13 เซนต ์และ

ปิดตลาดท่ี 16.57 เซนต ์ ลดลง 0.17 เซนต ์หรือ 1.02% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

13  เมษายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 เมษายน  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 17.16 16.21 16.60 16.77 -0.17 
กรกฎาคม 2560 17.13 16.27 16.57 16.74 -0.17 
ตุลาคม 2560 17.17 16.52 16.65 16.88 -0.23 
มีนาคม 2561 17.62 17.10 17.15 17.38 -0.23 
พฤษภาคม 2561 17.53 17.09 17.13 17.31 -0.18 
กรกฎาคม 2561 17.48 17.07 17.11 17.23 -0.12 
ตุลาคม 2561 17.56 17.18 17.22 17.28 -0.06 
มีนาคม 2562 17.79 17.48 17.47 17.51 -0.04 
พฤษภาคม 2562 17.60 17.29 17.27 17.32 -0.05 
กรกฎาคม 2562 17.38 17.06 17.02 17.09 -0.07 
ตุลาคม 2562 17.32 17.03 16.97 17.11 -0.14 
มีนาคม 2563 17.38 17.08 16.99 17.20 -0.21 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 13 เมษายน 2560  น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 

ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 2,750 ล็อต หรือประมาณ 

137,500 เมตริกตนั โดยบริษทั E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด  

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2560  สหพนัธ์ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง         ณ 

วนัท่ี 10 เมษายน 2560 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 194,400 แฮคแต หรือ 60% ของพื้นท่ีท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 

330,000-350,000 แฮคแต ซ่ึงเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 184,000 แฮตแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 318,500 แฮคแต หรือ 28.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมาย ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 

257,100 แฮตแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

   
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  13 เมษายน  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณออ้ย 

ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียงวนัท่ี 9 

เมษายน  2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 6,346,112 5,583,872 +13.65 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 731,427 594,864 +22.96 
โมลาส (ตนั) 275,766 268,874 +2.56 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.53 10.65 +8.19 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.35 4.82 -9.76 

 

 วนัท่ี  12 เมษายน  2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 8 เมษายน  2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 560,735 547,267         +2.46  
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 40,874,853 40,999,964        -0.31  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,520,486 4,529,712         -0.20  
อตัราการหีบสกดั (%) 11.06 11.05         +0.09  
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.06 8.28         -2.66  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.90 74.92      -2.70  

 

 วนัท่ี  12  เมษายน  2560 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2559/2560 เทียบกบัปี 2558/2559  และปี 2557/2558 ดงัน้ี  

                                                                           หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ 
ปี 2559/2560  (ประมาณการ) ปี 2558/2559 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2557/2558 
เมษายน มีนาคม 

สตอ็คตน้ปี 2,054 2,054 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 8,840 8,975 8,989 8,656 
    จากบ้ีท 4,996 5,106 5,119 4,893 
    จากออ้ย 3,844 3,869 3,870 3,763 
          ฟลอริดา  2,051 2,072 2,173 1,981 
          ฮาวาย 43 43 152 146 
          หลุยส์เซียนา 1,612 1,612 1,428 1,513 
          เทก็ซสั 138 142 116 123 
ปริมาณการน าเขา้ 3,128 2,978 3,341 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,576 1,576 1,620 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 375 225 396 471 
     อ่ืน ๆ 1,177 1,177 1,325 1,546 
     เมก็ซิโก 1,162 1,162 1,309 1,532 
อุปทานรวม 14,022 14,007 14,145 14,019 
     การส่งออก 125 75 74 185 
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     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,225 12,225 12,051 12,019 
        -อาหาร 12,100 12,100 11,881 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 155 170 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 -33 0 
อุปสงคร์วม 12,230 12,230 12,091 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,642 1,677 2,054 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.3 13.6 17.0 14.9 
 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 13 เมษายน 2560  บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ไดท้  าการขายน ้าตาลล่วงหนา้ของปี 2560/2561 ไปแลว้ 17.01 ลา้นตนั หรือ 64.4% ของปริมาณน ้าตาลท่ีคาดวา่

จะส่งออกทั้งหมด โดยไดรั้บราคาเฉล่ีย (รวมค่าโพลพรีเม่ียม) 17.73 เซนต/์ปอนด์ หรือ 1,503.90 เรียล/ตนั หาก

ไม่รวมค่าโพลพรีเม่ียม ราคาจะอยูท่ี่ 65.47 เรียล/ปอนด ์หรือ 17.02 เซนต/์ปอนด ์(1เหรียญสหรัฐฯ = 3.85 เรียล) 

โดยราคาดงักล่าวมากกวา่ 18.84% เม่ือเทียบกบัปี 2559/2560 และมากกวา่ 58.27% เม่ือเทียบกบัปี 2558/2559 

วนัท่ี 13 เมษายน  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 เมษายน 2560  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนมีนาคม ยอดสะสม 

ปี  

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 7,963 14,094 -43.50 607,137 617,709 -1.71 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 270 465 -41.94 35,628 31,221 +14.12 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร)   327 583 -43.91 25,651 28,225 -9.12 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 101.28 103.21 -1.87 133.03 130.50 +1.94 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 35.15 33.52 +4.86 46.29 40.65 +13.87 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

64.85 66.48 -2.45 53.71 59.35 -9.50 
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 วนัท่ี  13  เมษายน  2560 บริษทัท่ีปรึกษา JOB Economia คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลางใต้

ของบราซิล ในปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จะมีจ านวน 593 ลา้นตนั แมว้า่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึน 2-3 

% แต่ปริมาณน ้าฝนในช่วงเมษายน 2559-มีนาคม 2560 นอ้ยกวา่ปรกติ 10 % ท าใหผ้ลผลิตออ้ย/แฮคแต จะลดลง

เหลือ 73-74 ตนั จาก 76.5 ตนั ในปีก่อน และต ่ากวา่มากเม่ือเทียบกบัปี 2552/2553 ซ่ึงมากเป็นประวติัการณ์ถึง 86 

ตนั/แฮคแต ส าหรับผลผลิตน ้ าตาลคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 36.6 ลา้นตนั (tel quel)  และผลผลิตเอทานอล จะลดลง

เหลือ 24.25 พนัลา้นลิตร ซ่ึงจะท าใหต้อ้งน าเขา้เอทานอล 1.2 พนัลา้นลิตร สัดส่วนออ้ยท่ีจะน าไปผลิตเป็น

น ้าตาล 46%  เป็น 48 % 

  

เอเชีย 

 

  วนัท่ี 11 เมษายน 2560  สมาคมน ้าตาลแห่งประเทศจีน (CSA) เปิดเผยวา่ในเดือนมีนาคมปี 2560 จีน

ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 1,462,000 ตนั ลดลง 19.3% จาก 1,812,300 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิต

น ้าตาลจากออ้ยลดลงสู่ระดบั 1,035,900 ตนั จาก 1,812,300 ตนั ในปีก่อน ในขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทมี

จ านวนทั้งส้ิน 26,100 ตนั จากท่ีไม่ไดผ้ลิตเลยเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลรวม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลาคม – กนัยายน) อยูท่ี่ 8,218,700 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 7,995,800 ตนั ในช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 7,192,100 ตนั จาก 7,156,000 ตนั ขณะท่ีผลผลิต

น ้าตาลจากบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 1,026,600 ตนั จาก 839,800 ตนั อน่ึงกระทรวงเกษตรจีนระบุวา่ผลผลิตน ้าตาลของจีน

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม – กนัยายน) คาดวา่จะมีจ านวนเพียง 9.25 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีเคยคาดไว้

ก่อนหนา้น้ีท่ี 9.7 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 10 เมษายน 2560  มีรายงานวา่ เม่ือส้ินเดือนมีนาคมโรงงานน ้าตาลในมณฑลกวางสีซ่ึงเป็นผูผ้ลิต

รายใหญ่ท่ีสุดในจีน ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 42.77 ลา้นตนั ลดลง 1.37 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ผลิตน ้าตาลได ้5.265 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 295,000 ตนั   อตัราการหีบสกดั 12.31% เพิ่มข้ึนจาก 

11.26% ในปีก่อน  และในเดือนมีนาคม 2560 โรงงานน ้าตาลผลิตน ้าตาลได ้725,000 ตนั  ลดลงจาก 870,000 ตนั 

ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน และ ณ วนัท่ี 6 เมษายนมีเพียง 2 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ยอยู ่ ในขณะท่ี 91 

โรงงานท่ีไดปิ้ดหีบไปแลว้  ผูผ้ลิตไดข้ายน ้าตาลไปแลว้ 2.28 ลา้นตนั  มากกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

290,000 ตนั ราคาขายเฉล่ียอยูท่ี่ 6,799 หยวน (985.5 เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 5,385 หยวน ในปีก่อน 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวน และปรับตวัลดลง

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ เน่ืองจากขาดปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา

สนบัสนุน  ประกอบกบัการคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 จะเกิดภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus)  

นอกจากนั้นน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 28 เมษายน 

2560  ท าใหมี้การซ้ือขายเพื่อช าระบญัชีและ/หรือเพื่อยา้ยเดือน จากเดือนพฤษภาคม 2560 ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 

2560  และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 11 เมษายน 

2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 26,898 ล็อต หรือประมาณ 1.37 ลา้นตนั ลดลง

จากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้นท่ีถือ Net Long 36,295 ล็อต หรือประมาณ 1.84 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขาย

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา   
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ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  18 เมษายน 2560      
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