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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 - 21  ตุลาคม  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 17 - 21 ตุลาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 42 ของปี 

2559 เคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงตน้ของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน 

ตามการคาดการณ์ท่ีวา่ อินเดียจะน าเขา้น ้าตาลเพื่อชดเชยกบัผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560  ท่ีคาดวา่จะลดลง

อีก  อยา่งไรก็ตามหลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น

เทคนิค  โดยเฉพาะเม่ือราคาเคล่ือนไหวหลุดกรอบการซ้ือขายในรอบ 2 สัปดาห์  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกั

ไดก้ดดนัให้ราคาลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน และในช่วงสุดทา้ยมีแรงซ้ือกลบัเขา้มาท าใหร้าคา

กระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

22.35-23.29 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 22.71 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.20 เซนต ์ หรือ 0.87% 

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 21.75-22.56 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 

22.07 เซนต ์ ลดลง 0.17 เซนต ์หรือ 0.76% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
21 ตุลาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
14  ตุลาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 23.29 22.35 22.71 22.91 -0.20 
พฤษภาคม 2560 22.56 21.75 22.07 22.24 -0.17 
กรกฎาคม 2560 21.84 21.08 21.37 21.57 -0.20 
ตุลาคม 2560 21.25 20.56 20.84 21.03 -0.19 
มีนาคม 2561 20.84 20.24 20.50 20.67 -0.17 
พฤษภาคม 2561 20.00 19.48 19.75 19.87 -0.12 
กรกฎาคม 2561 19.34 18.88 19.12 19.22 -0.10 
ตุลาคม 2561 18.98 18.56 18.80 18.86 -0.06 
มีนาคม 2562 18.74 18.35 18.58 18.63 -0.05 
พฤษภาคม 2562 18.06 17.67 17.96 17.98 -0.02 
กรกฎาคม 2562 17.54 17.14 17.50 17.43 +0.07 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  21 ตุลาคม  2559   The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่  

เพียง ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2559   รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้2,385,660 ตนั จากบ้ีท 18,329,170 ตนั เทียบกบั 

2,475,600 ตนั จากบ้ีท 16,964,200 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับอตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.02% 

เทียบกบั 14.59% ในปีก่อน  

 วนัท่ี  19 ตุลาคม  2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้  726,800 เฮคแต หรือ 65.5% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบ

กบั 724,600 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 32.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 27.8 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.37 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 38.40 ตนั/เฮคแต 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี  20 ตุลาคม  2559 กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18  ตุลาคม  2559 

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก  60,900 เฮคแต หรือ 64.5% ของพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้น

ฤดูการผลิตน้ี 94,400 เฮคแต  ลดลงจาก 66,800 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 

2,582,600 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2,038,600 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.39 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 

30.50 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.26% เทียบกบั 16.93%  ในปีก่อน 

 วนัท่ี  19 ตุลาคม 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน

รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาล

ทรายขาวจากบ้ีทได ้ 731,800 ตนั  จากปริมาณบ้ีท  5.05 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   

อตัราการหีบสกดั 14.49%   

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  18 ตุลาคม  2559   Datagro คาดการณ  ์วา่  ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) 

ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีออ้ยเขา้หีบอยูร่ะหวา่ง 580-610  ลา้นตนั เปล่ียนแปลงไม่มากจาก  597 ลา้น

ตนั   ในประมาณการของฤดูการผลิตน้ี  เน่ืองจากออ้ยตอและสภาพอากาศท่ีผดิปกติ ท าใหล้ดประมาณการ

ผลผลิตออ้ยลง  ส าหรับผลผลิตน ้าตาลจะอยูร่ะหวา่ง 36.1-36.4 ลา้นตนั (tel-quel)  จาก 34.1 ลา้นตนั ในปีน้ี  

ตามการขยายก าลงัการผลิตน ้ าตาลของโรงงานเพิ่มข้ึนประมาณ 2 ลา้นตนั โดยโรงงานจะใชอ้อ้ยไปในการผลิต

น ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 47.1%-49.1% จาก 46.3% ในฤดูการผลิตปัจจุบนั ส่วนผลผลิตเอทานอลคาดวา่จะลดลง

เหลือ 23.07-25.26 พนัลา้นลิตร จาก 26 พนัลา้นลิตรในปีน้ี 
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วนัท่ี  17 ตุลาคม  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนกนัยายน ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปล

ง 

(%) 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 42,262 40,649 +3.97 473,548 440,496 +7.50 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,950 2,396 +23.12 27,775 23,213 +19.65 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,807 1,997 -9.51 19,866 20,023 +0.78 
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 146.06 145.57 +0.34 132.93 132.57 +0.27 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

50.16 42.49 +18.05 46.31 41.72 +11.00 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

49.84 57.51 -13.34 53.69 58.28 -7.88 
 

 วนัท่ี  17 ตุลาคม  2559  มีรายงานวา่  บริษทัน ้ามนัแห่งชาติของบราซิล  Petrobras  ไดล้ดราคาน ้ามนั

เบนซินและน ้ามนัดีเซล  ณ หนา้โรงกลัน่ 3.2%  และ 2.7% ตามล าดบั  ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 15 ตุลาคม 

2559  เป็นตน้ไป  ท าใหร้าคาน ้ามนัท่ีสถานีจ่ายน ้ามนัลดลง 1.4%  และ 1.8% (หรือ 0.05 เรียล/ลิตร) ตามล าดบั 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี  17 ตุลาคม  2559   มีรายงานวา่  The  state-run  General  Authority  for  Supply Commodities  

(GASC) ของอียปิตไ์ดซ้ื้อน ้าตาลทรายขาวจ านวน 134,300 ตนั  จากการประมูลเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559  โดย

ซ้ือน ้าตาลจากบริษทั Sucden  จ านวน 100,000 ตนั ท่ีราคา 635 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และบริษทั E D & F Man 

จ านวน 34,300 ตนั  ท่ีราคา 634 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  CIF  ก าหนดรับมอบภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  

อน่ึง อียปิตผ์ลิตน ้าตาลไดป้ระมาณปีละ 2.2 ลา้นตนั  และตอ้งน าเขา้น ้าตาลประมาณปีละ 1 ลา้นตนั  เพื่อให้

เพียงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ  

 

เอเชีย 
 วนัท่ี  21 ตุลาคม  2559 ศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาล ในเดือนกนัยายน 2559 จ านวน 

500,000 ตนั ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 24% แต่มากสุดตั้งแต่เดือนธนัวาคม และมากกวา่ท่ี

นกัวเิคราะห์คาดการณ์ 
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 วนัท่ี  18 ตุลาคม  2559   มีรายงานวา่ สมาคมออ้ยและน ้าตาลทรายเวยีดนาม (VSSA) ไดเ้สนอต่อ

นายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาตใหมี้การน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 2560 แทนน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีจะ

ประหยดัเงินตราต่างประเทศ โดยมีเหตุผลวา่ โรงงานน ้าตาลในเวยีตนามมีเพียง 40 โรงงาน มีความสามารถใน

การหีบออ้ย 155,000 ตนัต่อวนั และคร่ึงหน่ึงผลิตเป็นน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ในช่วงปีท่ีผา่นมามีบางโรงงาน

น ้าตาลไดน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบเพื่อมาผลิตเป็นน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ทั้งน้ีในเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา

กระทรวง          การคา้ประสบความส าเร็จในการด าเนินการประมูลน าเขา้น ้าตาลคร้ังแรก โดยมีการประมูล

รวม 85,000 ตนัน ้าตาล ( น ้ าตาลทรายขาว 45,000 ตนั และน ้าตาลทรายดิบ 40,000 ตนั) อน่ึงในปีการผลิต 

2559/2560 คาดวา่เวยีดนามจะผลิตน ่าตาลได ้1.5 ลา้นตนั ขณะท่ียงัมีสตอ็คสะสมยกมาในปี 2558/2559 จ านวน 

200,000 ตนั  พร้อมกบัโควตา้การน าเขา้น ้าตาล และการน าเขา้น ้าตาลจากประเทศลาวภายใตส้นธิสัญญาการคา้

เวยีดนาม-ลาว และยงัมีน ้าตาลจากการลกัลอบน าเขา้อีกดว้ย ดงันั้น อุปทานน ้าตาลจึงเพียงพอส าหรับการผลิต 

และการบริโภคภายในประเทศ 

วจิารณ์และความเห็น 

 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากราคาน ้าตาลไดห้ลุดกรอบการเคล่ือนไหว

ในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา  แรงขายท่ีมีเขา้อยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึง

ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน (วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559)  และในช่วงสุดทา้ยเน่ืองจากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา

สนบัสนุนตลาด ราคาน ้าตาลจึงเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ข่าวจีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกนัยายน 2559  

จ  านวน 500,000 ตนั มากสุดตั้งแต่เดือนธนัวาคม  และมากกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาด  ข่าวดงักล่าวส่งผลต่อตลาด

ไม่มากนกั   

ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เช่น เดียวกบัสัปดาห์ก่อน 

 

……………………………………………………. 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25  ตุลาคม 2559 


