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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19 สิงหาคม  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 15 - 19 สิงหาคม  2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 33 

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อนเล็กนอ้ย โดยในช่วง

แรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากแรงซ้ือจากกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง และสญัญาณบวกทางเทคนิค

ซ่ึงอาจชะลอการขายของผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิล   และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเคล่ือนไหวผนัผวนทั้ง

เพิ่มข้ึน และลดลง โดยถูกกดดนัจากเงินเรียลท่ีอ่อนค่าลง และรัฐบาลบราซิลไดป้รับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลในภูมิภาคกลาง-ใตข้องบราซิลสู่ 36.55 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 จาก 34.32 ลา้นตนั ท่ีเคยคาดไวใ้น

เดือนเมษายน และจาก 30.88 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  และตามตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ และ

หลงัดอลลาร์สหรัฐฯแขง็ค่าข้ึนราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.54-20.44 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.77 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.06 เซนต ์ หรือ 0.30%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.02-20.92 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.28 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.08  เซนต ์หรือ 0.40% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19  สิงหาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12  สิงหาคม  2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 20.44 19.54 19.77 19.71 +0.06 
มีนาคม 2560 20.92 20.02 20.28 20.20 +0.08 
พฤษภาคม 2560 20.32 19.53 19.82 19.70 +0.12 
กรกฎาคม 2560 19.72 18.98 19.29 19.16 +0.13 
ตุลาคม 2560 19.36 18.65 19.00 18.84 +0.16 
มีนาคม 2561 19.14 18.43 18.83 18.65 +0.18 
พฤษภาคม 2561 18.53 17.91 

91 

18.27 18.14 +0.13 
กรกฎาคม 2561 18.12 17.57 17.89 17.77 +0.12 
ตุลาคม 2561 17.90 17.35 17.71 17.53 +0.18 
มีนาคม 2562 17.73 17.28 17.65 17.43 +0.22 
พฤษภาคม 2562 17.50 16.98 17.28 17.12 +0.16 
กรกฎาคม 2562 17.36 17.27 17.18 17.02 +0.16 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

      วนัท่ี  16  สิงหาคม  2559 The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ

ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 5 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่
ปี 2554-2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.39 14.43 15.88 13.70 14.60 13.30 14.38 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 417.0 411.0 412.0 444.0 414.0 388.0 413.8 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 60.01 59.18 65.51 60.83 60.44 51.60 59.51 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 40.45 37.81 38.32 39.52 36.02 34.92 37.32 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 5.82 5.44 6.09 5.41 5.26 4.64 5.37 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 90,000 90,200 

 

วนัท่ี  16  สิงหาคม 2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 18,900 เฮคแต  หรือ 1.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 900 เฮค

แต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 870,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 39,600 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.03 ตนั/เฮคแต  เทียบกบั 44.00 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี  19  สิงหาคม 2559   มีรายงานว่า ในวนัท่ี 12 สิงหาคม สหภาพยุโรปไดอ้อกใบอนุญาตให้

น าเขา้น ้ าตาลจ านวน 19,236 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 8,037 ตนั ในสัปดาห์ก่อน โดยท าใหใ้นปี 2558/2559 

(ตุลาคม-กนัยายน) ไดอ้อกใบอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,459,399 ตนั โดยประเทศท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตให้น าเขา้มากสุดไดแ้ก่ มอริเชียส (354,931 ตนั) ซูดาน (155,382 ตนั), โมซัมบิก (139,342 ตนั), 

กายอานา (137,158 ตนั), สวาซิแลนด์ (126,567 ตนั) และฟิจิ (126,000 ตนั)  และเพียง    ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 

สหภาพยุโรปส่งออกน ้ าตาลในปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน 71,391.2  ตนั เพิ่มข้ึน 13,759 ตนั 

ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม  แต่ลดลงจาก 116,431 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกไปยงั

เนเธอร์แลนด์ (ประมาณ 22,000 ตนั), ฝร่ังเศส (17,000 ตนั) เบลเยี่ยม (11,500 ตนั), เยอรมนี (6,500 ตนั) 

สหราชอาณาจกัร (6,000 ตนั), อิตาลี (3,000 ตนั) และออสเตรีย (2,500 ตนั) และส่วนท่ีเหลืออีกเล็กนอ้ยจะ

ส่งไปยงัโปแลนด,์ สโลวเีนีย, สวเีดน, โปรตุเกส และเดนมาร์ก 
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อเมริกาเหนือ-กลาง 

 วนัท่ี 15  สิงหาคม 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 ปี 2557/2558 
สิงหาคม กรกฎาคม  

สตอ็คตน้ปี 1,921 1,886 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 9,208 8,961 8,925 8,656 
    จากบ้ีท 5,320 5,192 5,049 4,893 
    จากออ้ย 3,889 3,769 3,877 3,763 
          ฟลอริดา  2,038 1,990 2,173 1,981 
          ฮาวาย 40 40 165 146 
          หลุยส์เซียนา 1,676 1,604 1,423 1,513 
          เทก็ซสั 135 135 116 123 
ปริมาณการน าเขา้ 3,018 3,068 3,410 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,507 1,507 1,686 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 125 175 3,500 471 
     อ่ืน ๆ 1,386 1,386 1,374 1,546 
     เมก็ซิโก 1,371 1,371 1,359 1,532 
อุปทานรวม 14,147 13,914 14,151 14,019 
     การส่งออก 25 25 75 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,235 12,235 12,155 12,019 
        -อาหาร 12,080 12,080 12,000 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,260 12,260 12,230 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,887 1,654 1,921 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

15.4 13.5 15.7 14.9 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  19  สิงหาคม 2559   รัฐบาลของบราซิลรายงานวา่  ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในระหวา่ง

เดือนเมษายน-กรกฎาคม ผลิตน ้าตาลออแกนิกไดจ้  านวน 107,000 ตนั  เทียบกบั 70,000 ตนั ในช่วงเวลา 

เดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ่มข้ึน 53%  โดยในปี 2558/2559 บราซิลผลิตน ้ าตาลออแกนิกไดจ้  านวน 169,000 

ตนั (140,000 ตัน ในปี 2557/2558) โดยจ านวน  102,000 ตัน ผลิตท่ีรัฐ Goiás และส่วนท่ีเหลือผลิตท่ีรัฐ        

เซาเปาโล 

วนัท่ี  18  สิงหาคม 2559 Conab คาดการณ์ปริมาณออ้ยเขา้หีบ  ผลผลิตน ้าตาล  และเอทานอลของ

บราซิลในปี 2559/2560  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559  
ล่าสุด เมษายน 2559 

 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ   52.90  53.30 48.80 
-ภาคกลาง-ใต ้ 631.90 637.70 616.80 
          รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

684.80 691.00 665.60 
ผลผลติน า้ตาล (ล้านตัน) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.42 3.19 2.61 
-ภาคกลาง-ใต ้ 36.55 34.32 30.88 
          รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.97 37.51 33.49 
ผลผลติเอทานอล (พนัล้านลติร) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.79 1.91 1.99 
-ภาคกลาง-ใต ้ 26.08 28.43 28.47 
          รวมเฉลีย่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.87 30.34 30.46 
 

วนัท่ี 16  สิงหาคม  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 สิงหาคม 2559  ดงัน้ี                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 
ปี 

2559/60 

ปี 

2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 49,088 49,668 - 1.17 310,512 274,865 +12.97 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 3,104 2,805 +10.61 16,912 13,412 +26.10 
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ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 2,061 2,202 -6.40 12,820 11,980 +7.01 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กก.) 

137.88 134.84 +2.25 127.38 125.19 +1.75 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

น ้าตาล (%) 

48.13 43.96 +9.49 44.87 40.90 +9.71 
         

เอเชีย 
 วนัท่ี  19 สิงหาคม  2559 กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของเวยีดนาม ประกาศการประมูล

คร้ังแรกของปี 2559  เพื่อน าเขา้น ้าตาลตามพนัธะขององคก์ารการคา้โลก (WTO) จ  านวน 85,000 ตนั โดย

เป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 40,000 ตนั และเป็นน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจ านวน 45,000 ตนั ทั้งน้ี การ

ประมูลจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีบริษทัผูค้า้อยา่งนอ้ย 2 บริษทัมาลงทะเบียน ส าหรับเง่ือนไขการลงทะเบียนคือ

น ้าตาลทรายขาวจะถูกน ามาใชใ้นการผลิตอาหาร (ไม่บริโภคโดยตรง) ในขณะท่ีน ้าตาลทรายดิบจะตอ้งใช้

ส าหรับการผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ อน่ึงโควตาน าเขา้น ้าตาลตามพนัธะ WTO ของเวยีดนามจะเพิ่มข้ึน

ทุกปี และในปี 2558 มีจ านวน 81,000 ตนั 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือ

จากกลุ่มกองทุน  และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดรั้บแรงหนุนจากค่าเงินเรียลของ

บราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง และสัญญาณบวกทางเทคนิค  และในช่วง

สุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเคล่ือนไหวผนัผวนทั้งเพิ่มข้ึนและลดลง โดยถูกกดดนัจากเงินเรียลท่ีอ่อนค่า

ลง  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯท่ีแขง็ค่าข้ึน และรัฐบาลบราซิลไดป้รับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในภูมิภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลสู่ 36.55  ลา้นตนั ในปี 2559/2560 จาก 34.32 ลา้นตนั ท่ีเคยคาดไวใ้นเดือนเมษายน 

และจาก 30.88 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  และส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ 

ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  เป็นหลกั ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

……………………………………………………. 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 22  สิงหาคม   2559 
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