
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 – 22   กรกฎาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (18 - 22  กรกฎาคม 2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 29  ของปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั โดยในวนัแรก

ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือท่ีมีเขา้มา ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง โดยตลาดถูกกดดนั

จากการคาดการณ์แนวโนม้การหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงคร่ึงแรก

ของเดือนกรกฎาคม หลงัจากในช่วง 16-30 มิถุนายน 2559 ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 47.89 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 46.78 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลิตน ้าตาลได ้ 2.79 ลา้นตนั  ผลิตเอทานอลได ้

1.93 ลา้นลิตร  และในช่วง 2 วนัสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากค าสั่งซ้ือทางเทคนิค และไดรั้บ

แรงหนุนจากข่าวแรงซ้ือในตลาดส่งมอบปัจจุบนัจากอียปิตแ์ละอิหร่าน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค 

ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.13-19.86 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.59 

เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.28 เซนต ์  หรือ 1.45%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.40-20.11 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.83 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.25 เซนต ์หรือ 1.28% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

22 กรกฎาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 กรกฎาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 19.86 19.13 19.59 19.31 +0.28 
มีนาคม 2560 20.11 19.40 19.83 19.58 +0.25 
พฤษภาคม 2560 19.39 18.79 19.17 18.97 +0.20 
กรกฎาคม 2560 18.76 18.25 18.59 18.44 +0.15 
ตุลาคม 2560 18.41 17.88 18.23 18.12 +0.11 
มีนาคม 2561 18.25 17.75 18.07 17.99 +0.08 
พฤษภาคม 2561 17.75 17.40 17.59 17.57 +0.02 
กรกฎาคม 2561 17.39 17.12 17.24 17.31 -0.07 
ตุลาคม 2561 17.22 16.99 17.05 17.18 -0.13 
มีนาคม 2562 17.15 17.00 16.99 17.17 -0.18 
พฤษภาคม 2562 - - 16.58 16.74 -0.16 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559  น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนสิงหาคม 

2559 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด

เป็นจ านวน 500 ล็อต หรือประมาณ 25,000 เมตริกตนั โดยผูรั้บมอบไดแ้ก่ บริษทั RCMA ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ 

บริษทั Bunge และบริษทั Tereos เป็นน ้าตาลจากอาร์เจนตินา 400 ล็อต และ เอล ซลัวาดอร์ 100 ล็อต 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559 Datagro ประมาณการออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในฤดู

การผลิตปี 2559/2560 ว่าจะลดลง 4.4% เหลือ 597.25 ล้านตนั จาก 625 ล้านตนั ในประมาณการเดือน

พฤษภาคม เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแห้ง ทั้ งน้ีประธาน Plinio Nastari ช้ีให้เห็นว่าทางภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิล มีสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งกว่าค่าเฉล่ียในเดือนมีนาคม เมษายน ช่วงตน้เดือนพฤษภาคมและช่วง

ปลายเดือนมิถุนายน ท าให้ผลผลิตออ้ยลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว ้ดงันั้นคาดวา่ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

จะผลิตน ้ าตาลลดลง 3.1% เหลือไม่เกิน 34.1 ล้านตัน (tel quel)  จาก 35.2 ล้าน ในประมาณการเดือน

พฤษภาคม ส่วนการผลิตเอทานอลจะลดลง 4.3 % เหลือ 26.097 ลา้นลิตร จาก 27.281 ลา้นลิตรในประมาณ

การเดือนพฤษภาคม ส่วนประมาณการออ้ยเขา้หีบทางภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ท่ีประมาณ 

53.5 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 50 ลา้นตนัในประมาณการเดือนพฤษภาคม โดยจะผลิตน ้ าตาลได ้3.3 ล้านตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 2.9 ลา้นในประมาณการเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกนักบัท่ี F.O. Licht ได้คาดการณ์ปริมาณ

น ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตว้่าจะอยู่ท่ี 33.9 ล้านตนั และทางภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะอยู่ท่ี 3.2 

ลา้นตนั วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

                                                                       

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 47,890 46,777 2.38 214,619 195,795 9.61 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,792 2,530 10.36 10,977 9,155 19.90 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,932 2,011 -3.93 8,843 8,383 5.49 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กก.) 

129.96 129.97 -0.01 123.68 121.66 1.66 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.09 43.68 7.81 43.40 40.34 7.59 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%) (%) 

52.91 56.32 -6.05 56.60 59.66 -5.13 
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อฟัริกา 
 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559   มีรายงานวา่  The Sugar and Integrated Industries Company (SIIC) 

ของอียปิตไ์ดซ้ื้อน ้าตาลทรายดิบจ านวน 150,000 ตนั  

 
ตะวนัออกกลาง 
 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  มีรายงานวา่ อิหร่านซ้ือน ้าตาลทรายดิบจากบราซิลจ านวน 60,000 ตนั  

 
เอเชีย 
 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทของเวยีดนามรายงานพื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ยของเวยีดนามในปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ  านวน 284,300 เฮคแต ลดลง 7.2% จาก 306,000 

เฮคแต ในปี 2557/2558  และผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 64.4 ตนั/เฮคแต  ลดลงจาก 65.3 ตนั/เฮคแต  ในขณะท่ี

โรงงานน ้าตาลจ านวน 41 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.23 ลา้นตนั  ลดลง 13% หรือ 108,500 ตนั  ส่วนในปี 

2559/2560  คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยและผลผลิตออ้ย/เฮคแตจะเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย 10% และเวยีดนามซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตน ้าตาลใหญ่เป็นล าดบัท่ี 20 ของโลก จะผลิตน ้าตาลได ้1.5 ลา้นตนั  

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมิถุนายน 

เพิ่มข้ึนหลงัจากลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในหลายเดือนในเดือนพฤษภาคม โดยน าเขา้ทั้งส้ิน 369,000 ตนั (tel 

quel)  เทียบกบั 240,000 ตนั ในเดือนก่อน  และ 283,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยยอด

น าเขา้ในคร่ึงแรกของปี 2559 มีจ านวน  1.335 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.300 ลา้นตนั ในปี 2558   จากประเทศ

ท่ีส าคญัไดแ้ก่ บราซิล (754,000 ตนั) และคิวบา (301,000 ตนั) ส าหรับการส่งออกน ้าตาลในคร่ึงแรกของปี 

2559 มีจ านวน 100,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 38,000 ตนั ในปี 2558  ปลายทางคือฟิลิปปินส์มากสุดจ านวน 

62,000 ตนั  

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2559 สมาคมน ้าตาลจีน(CSA) รายงานผลผลิตขณัฑสกร(Saccharin) ของจีน 

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 มีจ านวน 6,566.085 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 9.67% โดยขายภายในประเทศ 

1,111.425 ตนั เพิ่มข้ึน 3.44% และส่งออก 5,020.854 ตนั เพิ่มข้ึน 8.95% และสตอ็คมีจ านวน 1,330.625 ตนั 

เพิ่มข้ึน 44.43% 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  มีรายงานวา่ บริษทัผูค้า้น ้าตาลระหวา่งประเทศไดซ้ื้อน ้าตาลทรายดิบ 

จ านวน 25,000 ตนั  เพื่อท าการแปรรูปในรัฐ Maharashtra ของอินเดีย 
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วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559  มีรายงานวา่  ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559  ไทยส่งออกน ้าตาลมากสุด 

ในรอบ 4 ปี โดยส่งออกจ านวน 4.0 ลา้นตนั (tel quel) เทียบกบั 3.6 ลา้นตนั ในปี 2558  โดยเป็นน ้าตาล

ทรายดิบจ านวน  2.3 ลา้นตนั (1.7 ลา้นตนั ในปี 2558) น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 1.4 ลา้นตนั (1.6 ลา้นตนั 

ในปี 2558)  และน ้าตาลทรายขาว 0.3 ลา้นตนั (0.3 ลา้นตนั ในปี 2558)  ตลาดน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในปี 2559 เป็นพม่า 275,000 ตนั (115,000 ตนั ในปี 2558)  และส่วนหน่ึงอาจจะถูกส่งไปยงัจีน  

ส าหรับน ้าตาลทรายดิบปลายทางอยูท่ี่อินโดนีเซียเป็นส าคญัจ านวน 1.6 ลา้นตนั (0.6  ลา้นตนั ในปี 2558)  

ส่วนน ้าตาลทรายขาวส่วนใหญ่ส่งออกไปยงักมัพูชาจ านวน 116,000 ตนั  ( 97,000 ตนั ในปี 2558 )  โดย

บริษทั  คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั ยงัคงเป็นผูส่้งออกรายใหญ่จ านวน 1.7 ลา้นตนั (1.3 ลา้นตนั ในปี 2528)   

ล าดบัท่ี 2 บริษทั ส่งออกน ้าตาลสยาม จ ากดั  จ  านวน 0.7 ลา้นตนั (0.4 ลา้นตนั ในปี 2558)  และล าดบัท่ี 3  

บริษทั แปซิฟิก ชูการ์  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ  านวน 0.7 ลา้นตนั (0.4 ลา้นตนั ในปี 2558)  

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2559  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาสของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2559 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,202,981 23,283,469 -0.35 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,235,459 2,316,1304 -3.49 
โมลาส (ตนั) 1,025,834 966,461 6.14 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.63 9.95 -3.16 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.42 4.15 6.51 

 

 วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2559  กระทรวงเกษตรของอินเดีย รายงานวา่ พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของอินเดีย 

เพียงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 มีจ านวน 4.578 ลา้นเฮคแต ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น แต่เพิ่มข้ึน

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 98,000 เฮคแต อน่ึง สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) เม่ือวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2559 กล่าววา่ พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 2559/2560(ตุลาคม-กนัยายน) คาดวา่จะมีจ านวน 4.991 ลา้น

เฮคแต ลดลง 5.5% จาก 5.284 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน 
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วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่

มากนกั  เน่ืองจากตลาดขาดปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน  ประกอบกบัปริมาณการซ้ือขายค่อนขา้งท่ีจะเบา

บาง  ข่าวเก่ียวกบัรายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ  และน ้าตาลท่ีผลิตไดท้างภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ีง

หลงัของเดือนมิถุนายนท่ีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้และแนวโนม้การผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

กรกฎาคมไดเ้ป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อตลาด  แต่แรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  รวมถึงข่าวอิยปิตแ์ละอิหร่าน

ซ้ือน ้าตาลทรายดิบ 150,000 ตนั และ 60,000 ตนั ตามล าดบั  ไดช่้วยเก้ือหนุนต่อตลาดไดบ้า้ง  ส าหรับใน

ระยะสั้น ๆ หากปัจจยัใหม่พื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 กรกฎาคม   2559 
 

   

 

   

   

  

 
 


