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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  มิถุนายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 19 - 23  มิถุนายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 24 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลโดยรวมปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน  ขณะท่ีนกัลงทุนก าลงัจบัตาสภาพอากาศในบราซิล โดยสภาพอากาศท่ีแหง้ข้ึนอาจเอ้ือต่อการหีบออ้ย

และอาจถ่วงราคาลงอีก    โดยนกัวเิคราะห์กล่าววา่ ตลาดยงัคงเผชิญแรงกดดนัจากการเทขายอยา่งหนกั และนกั

เก็งก าไรยงัคงเทขายสัญญาน ้ าตาลออกมา  อยา่งไรก็ตามในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจาก

ระดบัต ่าสุดในรอบ 16 เดือน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 12.76-13.70 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.97 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.47 เซนต ์ 

หรือ 3.50% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.96-13.89 เซนต ์และปิด

ตลาดท่ี 13.17 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.46 เซนต ์หรือ 3.37% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 มิถุนายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
16 มิถุนายน 

2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 13.70 12.76 12.97 13.44 -0.47 
ตุลาคม 2560 13.89 12.96 13.17 13.63 -0.46 
มีนาคม 2561 14.54 13.70 13.89 14.31 -0.42 
พฤษภาคม 2561 14.48 13.71 13.91 14.28 -0.37 
กรกฎาคม 2561 14.52 13.85 14.03 14.34 -0.31 
ตุลาคม 2561 14.72 14.17 14.33 14.64 -0.31 
มีนาคม 2562 15.26 14.75 14.90 15.21 -0.31 
พฤษภาคม 2562 15.38 14.84 14.96 15.33 -0.37 
กรกฎาคม 2562 15.47 14.87 14.96 15.41 -0.45 
ตุลาคม 2562 15.69 15.00 15.11 15.63 -0.52 
มีนาคม 2563 16.00 15.35 15.38 15.96 -0.58 
พฤษภาคม  2563 - - 15.25 15.82 -0.57 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

  วนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2560/2561   

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 
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                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
สตอ็คตน้ปี 67,585.2 

201.4 

72,271.1 80,312.5 79,286.1 74,245.0 
ผลผลิต 190,953.3 177,782.7 174,636.2 180,704.3 181,493.9 
การน าเขา้ 68,091.3 66,841.8 69,035.0 63,966.4 63,885.2 
การบริโภค 184,375.3 180,511.7 179,757.4 178,554.4 175,709.5 
การส่งออก 69,751.4 68,798.7 71,955.2 65,089.9 64,628.5 
สตอ็คปลายปี 72,503.1 67,585.2 72,271.1 80,312.5 79,286.1 
+/- ผลผลิต  13,170.6 3,146.5 -6,068.1 -789.6 -2,667.7 
+/- %  7.4 1.8 -3.4 -0.4 -1.5 
+/- การบริโภค 3,863.6 754.0 1,203.0 2,844.9 4,030.6 
+/-% 2.1 0.4 0.7 1.6 2.4 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
39.3 37.4 40.2 45.0 45.1 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

4,917.9 -4,685.9 -8,041.4 1,026.4 5,041.1 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  20  มิถุนายน 2560 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,187,100 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 1.07 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของ     ปี

ก่อน การเพาะปลูกบีทใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 5.1%  สูงกวา่พื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไว้

ในฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต ขณะท่ี Soyuzrossakhar ของรัสเซียคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปีน้ีจะมี

จ านวน 1.175 ลา้นแฮคแต 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 772,915 775,408 -0.32 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 53,031,589 54,004,359 -1.80 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,929,135 6,095,574 -2.73 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.18 11.29 -0.95 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.67 7.86 -2.42 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.61 69.65 -1.48 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่ การเร่ิมตน้หีบออ้ยของบราซิลในปี 2560/2561 ท่ีชะลอ   ตวัลง  

ท าใหส้ตอ็กน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2555/2556 ตามขอ้มูลของ 

MAPA รายงานวา่สต็อคน ้าตาลคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน อยูท่ี่ 2.4 ลา้นตนั เทียบกบั 3.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   และในปี 2560 สตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล เป็นน ้ าตาล VHP   มีจ  านวน 1.3 

ลา้นตนั (2.8 ลา้นตนั ในปีก่อน)   น ้าตาลคริสตลั  0.9 ลา้นตนั (1.1 ลา้นตนั ในปีก่อน)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็น

น ้าตาลรีไฟน์และน ้าตาลออแกนิค 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560  กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนพฤษภาคม 

2560  มีจ านวน  186,765 ตนั (tel quel) แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 193,474 ตนั ในเดือนเมษายน  แต่เพิ่มข้ึน 

37.9% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  จากประเทศผูผ้ลิตหลกัคือคิวบา (103,600 ตนั) รองลงมาคือไทย (62,137 

ตนั) และเกาหลีใต ้ (14,243 ตนั) ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในช่วง  8 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-

กนัยายน)  ลดลงเหลือ 1.731 ลา้นตนั จาก 2.093 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ตวัเลขขา้งตน้เป็น

ตวัเลขน าเขา้อยา่งเป็นทางการโดยไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ประเทศจากเมียนมาร์และเวยีดนาม 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่กระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาล

ดิบจ านวน 1.754 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560  โดยคาดวา่การผลิตน ้าตาลทรายขาวในปีน้ีจะเพิ่มข้ึน

เป็น 2.5 ลา้นตนั จาก 2.2 ลา้นตนั ในปีก่อน ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรรายงานวา่เป้าหมายการผลิตน ้าตาลทรายขาว

จะเพิ่มข้ึนเป็น 2.7-2.8 ลา้นตนั  ในปี 2561  และ  3.3 ลา้นตนั ในปี 2562 
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วนัท่ี 22 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนพฤษภาคมจ านวน 112,000 

ตนั   รวมส่งออกน ้าตาลตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมมีจ านวน 300,000 ตนั   และตวัเลขการส่งออกล่าสุด

จนถึงกลางเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ 348,000 ตนั ขณะท่ีโรงงานน ้าตาลไดรั้บอนุญาตใหส่้งออก 200,000 ตนั ตั้งแต่

เดือนมกราคม-มีนาคม และไดรั้บเพิ่มอีก 225,000 ตนั จนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม  และเม่ือไม่นานมาน้ีไดข้ยาย

ระยะเวลาออกไปอีกสองเดือนจนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม  โดยโรงงานไม่สามารถส่งออกไดต้ามก าหนดเวลา

เน่ืองจากปัญหาท่ีชายแดนอฟักานิสถานซ่ึงเป็นตลาดหลกัในการส่งออกน ้าตาล และล่าสุดเม่ือตน้สัปดาห์น้ี 

กระทรวงพาณิชยไ์ดข้อให ้ECC เพิ่มปริมาณการส่งออกน ้ าตาลอีก 600,000 ตนั จาก 425,000 ตนั ท่ีไดจ้ดัสรร

ไปแลว้ (รวมส่งออกทั้งหมด 1.025 ลา้นตนั)  

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่ ในเดือนเมษายน 2560 ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้568,227  

ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 132,455 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิต

น ้าตาลในปี 2559/2560 มีจ านวน 6,969,625 ตนั  เพิ่มข้ึน 37.1% จาก 5,082,108 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  อน่ึง คณะกรรมการท่ีปรึกษาน ้าตาลรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดในปี 2559/2560 จะอยูท่ี่ 7.047 

ลา้นตนั ดงันั้นจะมีผลผลิตน ้าตาลอีก 77,000 ตนั ท่ียงัคงอยูใ่นช่วงฤดูการผลิต 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่ The Sugar Regulatory Administration (SRA) ของฟิลิปปินส์

ไดก้ าหนดเป้าหมายการผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560  วา่จะมีมากกวา่ 2.4 ลา้นตนั  หลงัจากท่ีไดก้ าหนดไวค้ร้ัง

แรกท่ี 2.25 ลา้นตนั  ทั้งน้ี  เทียบกบัผลผลิตจริงของปี 2558/2559 ท่ี 2.2 ลา้นตนั  ซ่ีงไดรั้บผลกระทบจากภาวะ 

El Nino  ขณะเดียวกนัราคาน ้าตาลหนา้โรงงานลดลงเหลือ 1,249 เปโซฟิลิปปินส์ (25 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อ 50 

กิโลกรัม (กระสอบ) จาก 1,770 เปโซฟิลิปปินส์ ในฤดูการผลิตก่อน 

 วนัท่ี  20  มิถุนายน 2560  ISMA ของอินเดียรายงานวา่ ตามท่ีรัฐบาลไดอ้นุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาล

ทรายดิบประมาณ 500,000 ตนั  โดยน ้าตาลจ านวนเกือบ 300,000 ตนั  อยูร่ะหวา่งการขนส่ง ในขณะท่ีราคา

น ้าตาลในตลาดโลกลดลง ISMA ตอ้งการใหมี้การเพิ่มภาษีน าเขา้  เน่ืองจากเกรงวา่ราคาในประเทศจะลดลง

อยา่งรวดเร็ว  น ้าตาลภายใตโ้ควตาน าเขา้เกือบทั้งหมด 477,000 ตนั คาดวา่จะมาถึงภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 ทั้งน้ี นาย  T  Sarita Reddy  ประธาน ISMA  ไดส่้งจดหมายถึงส านกันายกรัฐมนตรีอินเดีย วา่น ้าตาล

ทรายดิบจ านวน 296,000 ตนั จากบราซิลซ่ึงเร่ิมขนส่งตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน และออกจากท่าเรือบราซิล คาด

วา่จะมาถึงอินเดียภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน ผูบ้ริหารของอุตสาหกรรมกล่าววา่เม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 40 วนั จากบราซิลไปยงัอินเดียน ้าตาลจะถึงประมาณตน้เดือนกรกฎาคม  ดงันั้นขอให้

รัฐบาลค านวณความตอ้งการน าเขา้อยา่งสูงสุดไวป้ระมาณ 500,000 ตนั  
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อยา่งระมดัระวงั  เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตใหม่ จะท าใหเ้กิดน ้าตาลส่วนเกิน  ดงันั้น อินเดียไม่มี

ความจ าเป็นตอ้งน าเขา้น ้าตาลอีก 

 วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  ผลผลิตออ้ยในรัฐ Panjab  ของ

อินเดียในปี 2559/2560  มีจ  านวน 18.234 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 13.44 ลา้นตนั ในปี 2554/2555  ซ่ึงเพิ่มข้ึน 

4.794 ลา้นตนั ในช่วง 5 ปี  ตั้งแต่ปี 2555-2560     ขณะท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 2554/2555 มีจ านวน 249,000 

แฮคแต  และ ในปี 2559/2560  มีจ านวน 264,000 แฮคแต  และคาดวา่ในปี 2565 พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะมี

จ านวน 350,000 แฮคแต  ผลผลิตออ้ยเฉล่ียในปี 2554/2555 อยูท่ี่ 53.35 ตนั/แฮคแต แต่เพิ่มข้ึนเป็น 69.06 ตนั 

ในเดือนมีนาคมปีน้ี  และตามแผนการในช่วงท่ีสาม (2560-2565) ไดค้าดการณ์ผลผลิตออ้ยไวท่ี้  90  ตนั/แฮค

แต  โดยคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 737,000 ตนั/ปี เทียบกบั 524,000 ตนั  ท่ีผลิตไดภ้ายในส้ินเดือนมีนาคมปีน้ี  

และผลผลิตน ้าตาลในปี 2558/2559 มีจ านวน  600,000 ตนั   อน่ึงในปัจจุบนัรัฐ Panjab มีโรงงานน ้าตาลจ านวน 

11 โรงงาน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึน  ขณะท่ีนกัลงทุนก าลงัจบัตาสภาพอากาศในบราซิล โดยสภาพอากาศท่ีแหง้ข้ึนอาจเอ้ือต่อการ

หีบออ้ยและอาจถ่วงราคาลงอีก    โดยนกัวิเคราะห์กล่าววา่ ตลาดยงัคงเผชิญแรงกดดนัจากการเทขายอยา่ง

หนกั และนกัเก็งก าไรยงัคงเทขายสัญญาน ้าตาลออกมา แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลใน

เดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 16 เดือน ท่ี 12.76 เซนต ์ (23 มิถุนายน 2560)  ก่อนท่ีจะ

กระเต้ืองข้ึนมาบา้ง ในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 

20 มิถุนายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 94,188 ล็อต หรือประมาณ 4.785 

ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 71,751  ล็อต หรือประมาณ 3.645 ลา้นตนั ใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร ต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

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

 

 

         ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
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