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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  ธันวาคม 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (19 - 23 ธนัวาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 51 

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ  เน่ืองจากใกลว้นัหยดุในเทศกาลคริสตม์าสและข้ึนปีใหม่  โดยกิจกรรมการขายซ้ือขายเร่ิม

ชะลอลง  ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีเงียบเหงา และราคาเคล่ือนไหวข้ึนลงในกรอบแคบ ๆ โดยไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ 

เขา้มาเก้ือหนุนตลาด  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

18.10-18.55 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 18.15 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.07 เซนต ์ หรือ 0.38% 

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.92-18.33 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 

17.97 เซนต ์ ลดลง 0.07 เซนต ์หรือ 0.39% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
23 ธนัวาคม 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 18.55 18.10 18.15 18.22 -0.07 
พฤษภาคม 2560 18.33 17.92 17.97 18.04 -0.07 
กรกฎาคม 2560 18.04 17.68 17.76 17.82 -0.06 
ตุลาคม 2560 18.00 17.67 17.75 17.83 -0.08 
มีนาคม 2561 18.10 17.80 17.87 17.98 -0.11 
พฤษภาคม 2561 17.68 17.44 17.51 17.59 -0.08 
กรกฎาคม 2561 17.26 17.07 17.15 17.20 -0.05 
ตุลาคม 2561 17.20 17.03 17.10 17.13 -0.03 
มีนาคม 2562 17.26 17.00 17.15 17.15 - 
พฤษภาคม 2562 16.93 16.74 16.86 16.84 +0.02 
กรกฎาคม 2562 16.69 16.44 16.61 16.59 +0.02 
ตุลาคม 2562 16.75 16.53 16.66 16.68 -0.02 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 รัสเซียเก็บ

เก่ียวบ้ีทได ้ 1,096,200 เฮคแต หรือ 98.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  ซ่ึงการเก็บเก่ียวเกือบจะเสร็จส้ิน ซ่ึง

เพิ่มข้ึนเพียง 900 เฮคแต จากสัปดาห์ก่อน เทียบกบั 998,400 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ี

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 51.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 37.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีท

เฉล่ียอยูท่ี่ 46.68 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 38.01 ตนั/ เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง    ณ 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 1,940,100 ตนั จากปริมาณบ้ีท  13.22 ลา้นตนั  อตัราการ

หีบสกดั  14.68% และในปีการผลิตน้ีโรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม และถึงขณะน้ีมี

โรงงานท่ีเปิดท าการผลิตอยู ่ 16 โรงงาน จากจ านวนทั้งส้ิน 42 โรงงาน  และคาดวา่ในปีน้ีจะผลิตน ้าตาลได้

ประมาณ 2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของเบลารุส (Belsahar) รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2559  เบลารุสผลิตน ้าตาลได ้550,100 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 403,600 ตนั  ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 3,741,900 ตนั จาก 2,986,700 ตนั  อตัรา

การหีบสกดั 14.70% เพิ่มข้ึนจาก 13.51%  ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลในปีน้ีอยูท่ี่ 71.21% เพิ่มข้ึนจาก 16.57% 

ในปีก่อน ถา้ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด 4.2 ลา้นตนั ผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต จะผลิตน ้าตาลได ้ 620,000 

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก  491,000 ตนั ในปีก่อน  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม  2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 71,463 77,669 -7.99 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 5,789,569 6,391,747 -9.42 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 532,573 602,184 -11.56 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.20 9.42 -2..34 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.45 7.75 -3.87 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.02 82.30 -1.56 
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วนัท่ี 22 ธนัวาคม  2559  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณ 

ออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียง

วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,069,858 447,705 138.97 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 113,882 39,687 186.95 
โมลาส (ตนั) 38,701 13,771 181.04 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 10.64 8.86 20.08 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.62 3.08 17.61 

 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง         

ณ วนัท่ึ 11  ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 440,990 404,419 9.04 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.96 12.49 -4.27 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 117.90 127.52 -7.54 
 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 Conab คาดการณ์ออ้ยเขา้หีบ  ผลผลิตน ้าตาล  และเอทานอลของบราซิลในปี 

2559/2560  ดงัน้ี 

รายการ 2559/2560 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 

(%) พืน้ทีเ่พาะปลูก (1,000 แฮคแต) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 957.10 967.90 -1.12 
-ภาคกลาง-ใต ้ 8,153.90 7,686.90 +6.08 

รวม 9,111.00 8,654.80 +5.27 
ผลผลติอ้อย(ตัน/แฮคแต) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 52.56 50.43 +4.22 
-ภาคกลาง-ใต ้ 79.01 80.24 -1.53 
          รวมเฉลยี  

 

 

 

76.232 76.903 -0.87 
 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ   50.30   48.85   +2.98 
-ภาคกลาง-ใต ้ 644.24 616.77 +4.45 
          รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

694.54 665.62 +4.35 
ปริมาณอ้อยใช้ส าหรับผลติเอทานอล (ล้านตัน) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ  22.21  26.63 -16.59 
-ภาคกลาง-ใต ้ 345.85 369.89 -6.50 
          รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368.06 396.52 -7.18 
ปริมาณอ้อยใช้ส าหรับผลติเอทานอล (%) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 44.15 54.51 -19.00 
-ภาคกลาง-ใต ้ 53.68 59.97 -10.49 
          รวมเฉลีย่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.99 59.57 -11.04 
ผลผลติน า้ตาล (ล้านตัน) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ  3.47  2.61 +33.15 
-ภาคกลาง-ใต ้ 36.34 30.88 +17.68 
          รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.81 33.49 +18.89 
ผลผลติเอทานอล (ล้านลติร) 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ  1,665.59 1,994.83 -16.50 
-ภาคกลาง-ใต ้ 26,198.36 28,466.69 -7.97 
          รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,863.95 30,461.52 -8.53 
 

เอเชีย 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม  2559 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 4,796,706 5,816,976 -17.54 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 421,095 511,885 -17.74 
โมลาส (ตนั) 173,438 214,043 -18.97 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.78 8.80 -0.24 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.62 3.68 -1.74 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-5- 

  

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 ศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนพฤศจิกายน 2559 จ านวน 

140,000 ตนั (tel quel) ลดลง 48%  จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มข้ึนจาก 110,000 ตนั ในเดือนตุลาคม  

รวมจีนน าเขา้น ้าตาลในช่วง  2 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลาคม –กนัยายน) จ านวน 250,000 ตนั  ลดลงจาก 

619,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทราย

ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผูซ้ื้อ 
J-Spec 

(MT.) 

พรีเม่ียม 

(จุด) 

Hi-Pol 

(MT.) 

พรีเม่ียม 

(จุด) 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2560 
Sumitomo 

Corporation 

24,689.42 173 - - 
Alvean Sugar SL. - - 36,643.92 143 

รวม 24,689.42 173 36,643.92 143 
รวมทั้งส้ิน  61,333.34 เมตริกตนั พรีเม่ียมเฉล่ีย   155.0763    จุด 

 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2559/2560 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2560 133,333.33 124.6975 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2560 133,333.33 159.1200 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2560 133,333.34 158.0051 
              รวม/เฉลีย่  400,000.00 147.2742 

  

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในเดือนช่วงคร่ึงแรกของเดือนธนัวาคมของฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีจ านวน 2.588 ลา้นตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 1.954 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน และ จาก 2.458 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  ตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) มีออ้ยเขา้หีบทั้งส้ิน 5.329 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

4.793 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 440 โรงงานท่ีท าการหีบออ้ย 

เช่นเดียวกบัปีก่อน โดยรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได ้1.725 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.250  ลา้นตนั ในช่วงเวลา 
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เดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานทั้งหมด 144  โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย  ลดลงจาก 164  โรงงาน ในปีก่อน  

ในทางตรงกนัขา้ม ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม ในรัฐ Uttar Pradesh มีโรงงานจ านวน  115 โรงงาน ท่ีด าเนินการหีบออ้ย

แลว้ เพิ่มข้ึน 10 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลิตน ้าตาลได ้1.766 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 852,000 ตนั 

ในปีก่อน ในรัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้1.1 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 71,000 ตนั โดยมีโรงงาน 60 โรงงาน

ท่ีด าเนินการหีบออ้ย นอ้ยกวา่ 1 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รัฐ Gujarat  มีโรงงาน 19 โรงงานท่ี

ด าเนินการหีบออ้ย ผลิตน ้าตาลได ้ 240,000 ตนั และมีจ านวนโรงงานเท่ากนักบัปีก่อน ผลิตน ้าตาลได ้ 332,000 

ตนั  ในรัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงานน ้าตาล 9 โรงงานไดเ้ร่ิมตน้หีบออ้ยในช่วงกลางเดือน

ธนัวาคม (มากกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน) ผลิตน ้าตาลได ้100,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 92,000  ตนั ในปีก่อน ในรัฐ  Tamil 

Nadu มี 16 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้75,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 60,000 ตนั  ท่ีมีเพียง 6 โรงงานในปี 

2558   ในรัฐ  Madhya Pradesh มี 17 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้75,000 ตนั  ในรัฐ Bihar  มี 10 โรงงาน ผลิตน ้าตาล

ได ้75,000 ตนั   และ ในรัฐ Haryana มี 14 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้70,000 ตนั  และ ในรัฐ Panjab มี 16 โรงงาน 

ผลิตน ้าตาลได ้45,000 ตนั   

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศการซ้ือขายท่ีซบเซา  เน่ืองจากใกลเ้ทศกาล

คริสตม์าสและข้ึนปีใหม่  ในขณะท่ีไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด และราคาเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ 

ๆ แต่ยงัคงเหนือระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือนคร่ึง ท่ีเขา้ทดสอบเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 

131,040 ล็อต หรือประมาณ 6.66 ลา้นตนั  ลดลงจากเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 ท่ีเคยถือ Net Long สูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ถึง 348,218 ลอ็ต  หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากอยูใ่นเทศกาล

วนัหยดุคริสตม์าสและใกลปี้ใหม่ ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่น

มา  

 

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

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

26  ธันวาคม 2559 
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