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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  14 – 18  มีนาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 14 – 18 มีนาคม 2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 11 

ของปี 2559  ราคาน ้ าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   โดยได้รับแรงหนุนจาก

ผลผลิตออ้ยท่ีตึงตวัจากภาวะความแห้งแลง้ในไทย และอินเดีย และแนวโน้มการใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทา

นอลเพิ่มข้ึนในบราซิล ตลอดจนแนวโนม้การส่งออกของบราซิลท่ีลดลง ขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่า

ข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์   ซ่ึงช่วยชะลอแรงขายของผูผ้ลิตบราซิล และตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์

ภาวะขาดแคลนน ้ าตาลทัว่โลก  จากการปรับเพิ่มการคาดการผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 

2558/2559  โดย Rabobank  ได้ปรับข้ึนเป็น  6.8 ล้านตันจาก  4.7 ล้านตัน  ขณะท่ี   F.O.Licht  ปรับเพิ่ม

เป็น 7.2 ล้านตนั จาก 6.5 ลา้นตนั ลว้นช่วยเก้ือหนุนต่อตลาด  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอย่างหนาแน่น ท าให้ราคา

ปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 1 ปี และปรับตวัข้ึนติดต่อกนั 4 สัปดาห์  แมว้า่ในช่วงสุดทา้ยราคา

จะปรับตัวลดลงมาบ้างจากการเทขายท าก าไร   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม  2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.02-16.10 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.97 เซนต ์ เพิ่มข้ึน

จากสัปดาห์ก่อน 0.84 เซนต ์ หรือ  5.55%  และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559  เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 14.96-16.00 เซนต ์ ปิดตลาดท่ี 15.91 เซนต ์ เพิม่ข้ึน 0.85 เซนต ์หรือ 5.64% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
18 มีนาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
11  มีนาคม   2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2559 16.10 15.02 15.97 15.13 +0.84 
กรกฎาคม 2559 16.00 14.96 15.91 15.06 +0.85 
ตุลาคม 2559 16.09 15.11 16.03 15.22 +0.81 
มีนาคม 2560 16.50 15.58 16.45 15.69 +0.76 
พฤษภาคม 2560 16.20 15.37 16.17 15.51 +0.66 
กรกฎาคม 2560 15.88 15.18 15.86 15.32 +0.54 
ตุลาคม 2560 15.74 15.08 15.71 15.27 +0.44 
มีนาคม 2561 15.86 15.39 15.82 15.51 +0.31 
พฤษภาคม 2561 15.71 15.32 15.64 15.44 +0.20 
กรกฎาคม 2561 15.56 15.20 15.49 15.33 +0.16 
ตุลาคม 2561 - - 15.53 15.43 +0.10 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 14 มีนาคม  2559  หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ของ 

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                                                               หน่วย : ลา้นตนั 

หน่วยงาน วนัท่ีประมาณการ ปี 2558/2559 
Rabobank  14  มีนาคม 2559 -6.8 
Datagro  22  กุมภาพนัธ์ 2559 -4.86 
F.O.Licht  14  มีนาคม 2559 -7.2 
INTL FCStone  17  กุมภาพนัธ์ 2559 -7 
Green Pool Commodities   4  กุมภาพนัธ์ 2559 -4.1 
ISO   4  กุมภาพนัธ์ 2559 -5.5 
Capital Economics  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -3 
Bioagencia  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -3.61 
Platts’ Kingsman 31  มกราคม 2559 -4.86 
Morgan Stanley 21  ธนัวาคม 2558 -3.49 
Czarnikow 17  ธนัวาคม 2558 -8.2 
Platts’ Kingsman 15  ธนัวาคม 2558 -5.3 
JSG Commodities 1 0 ธนัวาคม 2558 -3.5 

 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 16  มีนาคม  2559  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงาน 

วา่รัสเซียไดส้ิ้นสุดฤดูการผลิตน ้าตาลจากบ้ีทเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียว  (ตนั) 35,021,300 30,052,700 +16.53 

ปริมาณบ้ีทท่ีผา่นประบวนการผลิต 

(ตนั) 

34,331,700 29,457,200 +16.55 

ปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตได ้(ตนั) 5,177,600 4,438,100 +16.66 

อตัราหีบสกดั (%) 15.08 15.07 +0.07 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี  12 มีนาคม  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 419,186 432,903 -3.17 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 32,238,342 32,139,930 0.31 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 3,471,258 3,547,488 -2.15 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,089,847 1,042,996 4.49 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.77 11.04 -2.45 
ปริมาณโมลาส (%) 3.38 3.25 4.17 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.28 8.19 1.05 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.91 74.24 3.59 
 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2559   Sindacucar รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลในทางภาคเหนือ / ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ มีจ านวน 2.499 ลา้นตนั  ลดลงจาก 3.019 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในภูมิภาคน้ีมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 10% ของทั้งประเทศ  และ ณ ส้ินเดือน

กุมภาพนัธ์ มีจ านวน 46.95 ลา้นตนั  ลดลงจาก 52.27 ลา้นตนั ในปีก่อน และผลิตเอทานอลได ้1.940 พนัลา้น

ลิตร  ลดลงจาก 1.956 พนัลา้นลิตรในปีก่อน   ทั้งน้ี Sindacucar  คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบจะมีจ านวนทั้งส้ิน 

49.71 ลา้นตนั  โดยจะผลิตน ้าตาลได ้ 2.8 ลา้นตนั  และจะผลิตเอทานอลได ้ 2.03 พนัลา้นลิตร  เทียบกบัปี 

2557/2558  ซ่ึงมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 60.52 ลา้นตนั  โดยผลิตน ้าตาลได ้3.551 ลา้นตนั  และผลิตเอทานอลได ้

2.232 พนัลา้นลิตร 

เอเชีย 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียมีรายงานวา่  อินเดียซ่ีงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาล

รายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  มีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกน ้าตาลในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม  

จ านวน 1.9-2.0 ลา้นตนั  โดยโรงงานน ้าตาลของอินเดียมีสัญญาส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.4 ลา้นตนั  และอีก

จ านวน 500,000-600,000 ตนั ท่ีอาจจะส่งออกไดภ้ายในส้ินเดือนกนัยายน  ขณะท่ีอินเดียผลิตน ้าตาลได ้

22.13 ลา้นตนั  เทียบกบั 22.16 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

 

 วนัท่ี 15 มีนาคม  2559  นาง  Nirmala Sitharaman  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยแ์ละ
อุตสาหกรรมของอินเดียรายงานวา่ อินเดียส่งออกน ้าตาลในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558/2559 (เมษายน-
มีนาคม) จ านวน 2.995 ลา้นตนั  มูลค่าการส่งออก 194 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เทียบกบัในปี 2557/2558  ท่ี
อินเดียส่งออกจ านวน 1.955 ลา้นตนั  มูลค่าการส่งออก 103.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

วนัท่ี 18  มีนาคม  2559   มีรายงานวา่ กระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาล

ทรายดิบในไตรมาสท่ีสองของปีน้ีจ  านวน 968,143 ตนั เท่ากนักบัท่ีไดอ้นุญาตให้น าเขา้ในไตรมาสแรก  

โดยสมาคมอาหารและเคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซียรายงานวา่ การน าเขา้น ้าตาลคาดวา่จะเพิ่มข้ึนถึง 3.2 ลา้นตนั 

จาก 2.88 ลา้นตนั ในปี 2558 

 วนัท่ี 16 มีนาคม  2559  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทราย

ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559  ส าหรับงวดส่งมอบ 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2559   

ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ 
J-Spec  

 (MT.) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

Hi-Pol  

 (MT.) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2559 
Bunge Agribusiness 

Pte. Ltd 

6,022.00 109 17,311.34 137 

รวมทั้งส้ิน 23,333.34 เมตริกตัน พรีเมี่ยมเฉลี่ย   129.7736 จุด 

  

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2558/2559 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2559 133,333.33 53.4350 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2559 133,333.33 61.5850 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2559 133,333.34 83.4754 
              รวม/เฉลีย่  400,000.00 66.1651 
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วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร โดยไดรั้บแรงหนุนจากความตึงตวัดา้นอุปทานน ้าตาล เน่ืองจาก

ภาวะความแหง้แลง้ในไทย และอินเดีย โดย Rabobank ปรับเพิ่มการคาดการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด 

(Deficit) ในปี 2558/2559 เป็น 6.8 ลา้นตนัจาก 4.7 ลา้นตนั ขณะท่ี  F.O.Licht  ปรับเพิ่มเป็น 7.2 ลา้นตนั 

จาก 6.5 ลา้นตนั นอกจากนั้น จากการท่ีค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง หลงัธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยแถลงการณ์ในเชิงผอ่นคลายนโยบาย  และเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึน  ท าให้

ผูผ้ลิตในบราซิลไดช้ะลอการขายน ้าตาลลง แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่น ท าใหร้าคาปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบั

สูงสุดในรอบกวา่ 1 ปี (18 มีนาคม 2559) นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบา้ง ตาม

การขายเพื่อท าก าไร  (Profit-taking)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากตลาดอยูใ่นขอบเขตของการซ้ือมาก

เกินไป (Overbought) ดงันั้น ราคามีโอกาสท่ีจะปรับตวัลดลงไดบ้า้ง ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น

เทคนิค (Technical correction)  ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนในระยะถดัไป 

 

 

 

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

  

  

  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

21  มีนาคม  2559 

 

  

 


