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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  10 - 14  ตุลาคม  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 10 - 14 ตุลาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 41 ของปี 

2559 เคล่ือนไหวลดลงเป็นส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาปรับฐานลงหลงัจากพุง่ข้ึนสู่ระดบั

สูงสุดในรอบกวา่ 4 ปีในสัปดาห์ท่ีผา่นมา โดยเป็นผลมาจากแรงขายทางเทคนิค และแรงกดดนัจากการ

คาดการณ์การเปิดเผยขอ้มูลการหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วง 16-30 กนัยายน 2559 ซ่ึงมีปริมาณ

ออ้ยเขา้หีบถึง 42.26 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4% และผลิตน ้าตาลได ้2.95 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.40 ลา้นตนั 

ในขณะท่ีผลิตเอทานอลได ้1.80 พนัลา้นลิตร ลดลงจาก 1.997 พนัลา้นลิตร โดยใชอ้อ้ยไปในการผลิตน ้าตาลถึง 

50.2% เพิ่มข้ึนจาก 42.5% นอกจากนั้น การท่ีรัฐบาลบราซิลอนุมติัให้ Petrobas ลดราคาน ้ามนัเบนซินและ

น ้ามนัดีเซล ณ หนา้โรงกลัน่ 3.2% และ 2.7% ตามล าดบั ก็เป็นปัจจยัลบต่อราคาน ้าตาลดว้ย อยา่งไรก็ตาม ค่า

เงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแข็งค่าข้ึน ไดช่้วยใหร้าคาน ้าตาลทรงตวัอยูไ่ด ้ ราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 22.66-23.59 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

22.91 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.51 เซนต ์หรือ 2.18% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 21.98-22.76 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 22.24 เซนต ์ ลดลง 0.39 เซนต ์หรือ 1.72% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
14 ตุลาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7  ตุลาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 23.59 22.66 22.91 23.42 -0.51 
พฤษภาคม 2560 22.76 21.98 22.24 22.63 -0.39 
กรกฎาคม 2560 21.94 21.31 21.57 21.82 -0.25 
ตุลาคม 2560 21.31 20.81 21.03 21.19 -0.16 
มีนาคม 2561 20.90 20.49 20.67 20.79 -0.12 
พฤษภาคม 2561 20.09 19.73 19.87 19.94 -0.07 
กรกฎาคม 2561 19.41 19.13 19.22 19.22 - 
ตุลาคม 2561 19.05 18.73 18.86 18.78 +0.08 
มีนาคม 2562 18.81 18.46 18.63 18.51 +0.12 
พฤษภาคม 2562 18.11 17.89 17.98 17.88 +0.10 
กรกฎาคม 2562 17.56 17.37 17.43 17.41 +0.02 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

  

 วนัท่ี  13 ตุลาคม  2559   The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่  

เพียง ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2559  รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ไดม้ากกวา่ 2 ลา้นตนั 

แมจ้ะมีปริมาณฝนตกในเกือบทุกภูมิภาคท่ีปลูกบ้ีท  เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 25.6 ลา้นตนั จาก 

52.36% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 23.0 ลา้นตนั ในปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.0 ตนั/เฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 37.9 ตนั/เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และคาดวา่ในปีน้ีผลผลิตบ้ีทจะมีจ านวน 45.0-

46.0 ลา้นตนั   ซ่ึงมีจ านวนมากสุดเป็นคร้ังท่ี 2 หลงัจากท่ีมีจ านวน 47.6 ลา้นตนั ในปี 2554/2555  โดยมี

โรงงาน 75 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ผลิตน ้าตาลได ้49,000 ตนั/วนั เพิ่มข้ึน  2,000 ตนั  จากปีก่อน  

วนัท่ี  11 ตุลาคม  2559 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม) ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 226,600 476,800 -52.47 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 179,500 225,400 -20.36 

  

 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้572,700 เฮคแต หรือ 51.6% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 607,900 

เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 25.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 23.0 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.77 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.82 ตนั/ เฮคแต ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 14 ตุลาคม  2559  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้119,000  เฮคแต หรือ 41% ของพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.8 ตนั/

เฮคแต  จากปริมาณบ้ีท 5.471 ลา้นตนั ในขณะท่ี The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของ

ยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  (กนัยายน-สิงหาคม)  ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้

600,600 ตนั  จากปริมาณบ้ีท  4.16 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 14.44% และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตน้ีมีโรงงาน

จ านวน  39 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการผลิต โดยมีปริมาณบ้ีทเขา้สู่โรงงาน 4.84 ลา้นตนั  
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 วนัท่ี  11 ตุลาคม 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงานวา่ ยเูครน

ส่งออกน ้าตาลในเดือนกนัยายน 2559 จ านวน  39,900 ตนั ซ่ึงสูงสุดในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา ประเทศปลายทาง ไดแ้ก่

ศรีลงักา (11,520 ตนั) จอร์เจีย (6,430 ตนั), อาเซอร์ไบจาน (4,620 ตนั) เมียนม่า (4,240 ตนั) และทาจิกิสถาน 

(2,280 ตนั)  และศุลกากรของยเูครนรายงานวา่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน  

161,600 ตนั  โดยคาดวา่จนถึงส้ินปียเูครนจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 250,000 ตนั   

 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 10  ตุลาคม  2559 

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 48,400 เฮคแต หรือ 51.1% ของพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้น

ฤดูการผลิตน้ี 94,800 เฮคแต  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.31 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 29.29 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  

เปอร์เซนตน์ ้าตาลแทบจะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 17.13%  เทียบกบั 17.02% ในปีก่อน  The country's sugar 

producers association (Belsahar) รายงานวา่  มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 1,380,000 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้

202,600 ตนั   เทียบกบับ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 1,075,700 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 48,800 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน อตัราการสกดั 14.68% เพิ่มข้ึนจาก 13.83% ในปีก่อน 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 13  ตุลาคม 2559  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 
ตุลาคม กนัยายน 

สตอ็คตน้ปี 1,887 1,991 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 9,427 9,272 8,907 8,656 
    จากบ้ีท 5,468 5,288 5,024 4,893 
    จากออ้ย 3,959 3,984 3,883 3,763 
          ฟลอริดา  2,108 2,133 2,173 1,981 
          ฮาวาย 40 40 155 146 
          หลุยส์เซียนา 1,676 1,676 1,439 1,513 
          เทก็ซสั 135 135 116 123 
ปริมาณการน าเขา้ 2,678 2,652 3,364 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,533 1,507 1,621 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 125 125 396 471 
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     อ่ืน ๆ 1,020 1,020 1,348 1,546 
     เมก็ซิโก 1,005 1,005 1,332 1,532 
อุปทานรวม 13,992 13,916 14,087 14,019 
     การส่งออก 25 25 75 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,205 12,235 12,125 12,019 
        -อาหาร 12,050 12,080 11,950 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 155 175 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,230 12,260 12,200 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,762 1,656 1,887 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการ

บริโภค (%) 

14.4 13.5 15.5 14.9 
 

เอเชีย 
 วนัท่ี  14 ตุลาคม  2559   สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในฤดูการผลิตปี 

2558/2559  (ตุลาคม- กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 
  น ้าตาลจากออ้ย 7,852.1 9,818.2 -20.03 
  น ้าตาลจากบ้ีท 849.8 737.8 +15.18 
     รวม 8,701.9 10,556.0 -17.56 

  

 วนัท่ี  12 ตุลาคม  2559   มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทราย

ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560  และปี 2560/2561  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ บริษัทผู้ซ้ือ Hi-Pol. (MT.) พรีเมี่ยม (จุด) 
ฤดูการผลติปี 2559/2560 
1 กรกฎาคม. - 15 กนัยายน  .2560  Sucden Asia 36,000.00 142 

 
ฤดูการผลติปี 2560/2561 
1 มีนาคม    - 15 พฤษภาคม 2561 Wilmar Sugar Pte. Ltd. 24,000.00 67 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2561 Enerfo Sugar Pte Ltd. 48,000.00 63 

รวม  72,000.00 64.3333 
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วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค และแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบั ตลาด

ไดรั้บแรงกดดนัจากรายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วง 16-30 กนัยายน 2559 ซ่ึงมี

จ านวน 42.26 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 4% โดยผลิตน ้าตาลได ้2.95 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

2.396 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้1.8 พนัลา้นลิตร ลดลงจาก 1.997 พนัลา้นลิตร โดยออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล

ถึง 50.2% เพิ่มข้ึนจาก 42.5% นอกจากนั้น ตลาดยงัไดรั้บแรงกดดนัจาก Petrobas ลดราคาน ้ามนัเบนซินและ

น ้ามนัดีเซล ณ หนา้โรงกลัน่ 3.2% และ 1.7% ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม การแขง็ค่าข้ึนของเงินเรียลบราซิล/เงิน

เหรียญสหรัฐฯ ช่วยให้ราคาทรงตวัอยูไ่ด ้ ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 11 

ตุลาคม 2559 ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 339,590 ล็อต หรือประมาณ 17.25 ลา้นตนั ลดลงจาก 

348,198 ล็อต ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลง

ไปจากเดิม ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ/ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เช่น 

เดียวกบัสัปดาห์ก่อน 

 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

17  ตุลาคม 2559 
 

   

 

  

 


