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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  กนัยายน  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 19 - 23  กนัยายน  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 38 

ของปี 2559  ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาพุง่สู่ระดบัสูงสุดในรอบ

กวา่  4  ปี อนัเป็นผลจากผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีตึงตวั และตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่า

ลงดว้ย แมว้า่ราคาจะอ่อนค่าลงไปบา้งในบางช่วงตามแรงขายเพื่อท าก าไร และการปรับฐานทางเทคนิค ราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 21.64-23.45 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

22.13 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต ์ หรือ 1.61% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 22.22-23.88 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 22.70 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.23 เซนต ์หรือ 1.02% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 กนัยายน  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

16 กนัยายน  2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 23.45 21.64 22.13 21.78 +0.35 
มีนาคม 2560 23.88 22.22 22.70 22.47 +0.23 
พฤษภาคม 2560 22.93 21.55 22.03 21.59 +0.44 

0+0.49 

.44+0.58 

กรกฎาคม 2560 21.87 20.75 21.26 20.77 +0.49 
ตุลาคม 2560 21.06 20.10 20.69 20.11 +0.58 
มีนาคม 2561 20.50 19.65 20.32 19.66 +0.66 
พฤษภาคม 2561 19.64 18.89 19.57 18.87 +0.70 
กรกฎาคม 2561 19.00 18.19 18.95 18.19 +0.76 
ตุลาคม 2561 18.60 17.71 18.56 17.76 +0.80 
มีนาคม 2562 18.36 17.46 18.33 17.52 +0.81 
พฤษภาคม 2562 17.76 17.01 17.79 17.06 +0.73 
กรกฎาคม 2562 17.75 16.75 17.47 16.80 +0.67 

6767  
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 23 กนัยายน 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงาน

วา่  เพียง ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทไดจ้  านวน 210,700 ตนั  จากปริมาณบ้ีทจ านวน 

1.555 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 13.55%  และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม มี

โรงงานจ านวน 30 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

 วนัท่ี 23 กนัยายน 2559 กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 

เบลารุสผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้100,000 ตนั จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 23,700 เฮคแต ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 40.69 ตนั/เฮคแต 

เทียบกบั 26.71 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว  22,954 เฮคแต 

 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 19 กนัยายน  2559   

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้11.6 ลา้นตนั หรือ 24.2% จากพื้นท่ีเพาะปลูก 267,150 เฮคแต เทียบกบั 12.1 

ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 296,150 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.42 ตนั/    

เฮคแต เทียบกบั 40.52 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  ขณะเดียวกนั The Russian Sugar Producers Union รายงานผลผลิต

น ้าตาลถึงเพียง ณ วนัท่ี 19 กนัยายน วา่มีมากกวา่ 1 ลา้นตนั  โดยมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบ 71 โรงงาน จากทั้งหมด 

75 โรงงาน ซ่ึงผลิตน ้าตาลไดม้ากถึงวนัละ 46,000 ตนั  และ Soyuzrossakhar คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของรัสเซีย

จนถึงวนัท่ี 8 ตุลาคม จะเพิ่มข้ึนเป็น 2 ลา้นตนั ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  มีรายงานวา่ สตอ็คน ้าตาลคงเหลือของบราซิลในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของ
เดือนสิงหาคมเพิ่มข้ึน ขณะท่ีผลผลิตลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว ้โดยสตอ็ค ณ วนัท่ี 1 กนัยายน มีจ านวน 700,000 
ตนัลดลงจาก 1.7 ลา้นตนั ในปี 2557/2558  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรรายงานวา่ ณ ส้ินเดือนสิงหาคม สต็อค
น ้าตาลในภูมิภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีจ านวนถึง 7.692 ลา้นตนั เทียบกบั 6.447 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และ 
8.491 ลา้นตนั  ในช่วงวนัเดือนกนัของปีก่อน    
 

เอเชีย 
 วนัท่ี 23 กนัยายน 2559 นาย Rahil Shaikh กรรมการผูอ้  านวยการบริษทั E D & F Man India  คาดวา่

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2559/2560 (ตุลาคม – กนัยายน) จะมีจ านวน 22.5-23.0 ลา้นตนั  ลดลงจาก 25.1 

ลา้นตนั ในปี 2558/2559   อน่ึง สตอ็คน ้าตาล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม จะมีจ านวน 6.5-7.0 ลา้นตนั เทียบกบั 9.1 ลา้นตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงหากไม่มีการน าเขา้จะท าใหส้ตอ็คน ้าตาลในปี 2560/2561 นอ้ยเกินไป 
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 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  The Indian Sugar Mills Association (ISMA) ของอินเดีย คาดวา่ผลผลิต
น ้าตาลในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะลดลง 8% เหลือ 23.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   จาก 
25.1 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  ซ่ึงก่อนหนา้น้ี ISMA คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560 จะอยูร่ะหวา่ง   23-
24 ลา้นตนั   ผลผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากเกิดภาวะภยัแลง้ในรัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka  และสตอ็คน ้าตาล
จ านวน 7 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตใหม่คาดวา่จะเพียงพอส าหรับความตอ้งการภายในประเทศ 
 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  มีรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนสิงหาคมจ านวน 360,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 
30% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และลดลงเม่ือเทียบกบัท่ีน าเขา้ 460,000 ตนั ในเดือนกรกฎาคม 
เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 2 ราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลง  และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558/2559 (ตุลาคม-
กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 3.3 ลา้นตนั  ลดลง 21% 
  

วจิารณ์และความเห็น 

 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของบรรดาผูค้า้และประเทศผูผ้ลิต  รวมทั้งแรงซ้ือ

ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิต  ประกอบกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลก คาดวา่จะตึงตวั  และเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้

อ่อน ค่าลง  หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)  ไดต้รึงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัเดิม ( 21 กนัยายน 2559) 

ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึนบา้ง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 

2560 ไดเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดตลอดอายขุองการซ้ือขายท่ีระดบั 23.88 เซนต ์(22 กนัยายน 2559)  นบัวา่

สูงสุดในรอบกวา่ 4 ปี  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-taking) ส าหรับในระยะสั้น ๆ 

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยอาศยัปัจจยัทางดา้นเทคนิคดงัเช่นสัปดาห์ท่ี

ผา่นมา 

  

……………………………………………………. 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 26  กนัยายน  2559 
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