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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25  มีนาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 21 - 25 มีนาคม 2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 12 

ของปี 2559 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  เน่ืองจากวนัศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2559  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัหยุด 

Good Friday ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แรงซ้ือจากกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่

ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 17 เดือน (23 มีนาคม 2559)  ซ่ึงสวนทางกบัการร่วงลงของตลาดสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน 

ๆ   โดยไดรั้บแรงหนุนจากความผนัผวนของสกุลเงินและการคาดการณ์ภาวะผลผลิตตึงตวั ซ่ึงนกัวิเคราะห์จาก 

Green        Pool Commodities  ของออสเตรเลียไดป้รับเพิ่มการคาดการณ์ภาวะผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด 

(Deficit) ในปี 2558/2559 เป็น 6.65 ลา้นตนั จาก 4.14 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนมกราคม  และคาดวา่ในปี 

2559/2560  จะมี Deficit จ านวน 4.95 ล้าตัน  เพิ่มข้ึนจากท่ีได้คาดการณ์ไว ้4.17 ล้านตัน  ขณะท่ี  Platts’ 

Kingsman ไดป้รับเพิ่มการคาดการณ์ Deficit เช่นกนั  โดยในปี 2558/2559  ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 7.62 ลา้นตนั  และ

ปี 2559/2560 จ านวน 4.9 ล้านตัน ก่อนท่ีราคาน ้ าตาลจะปิดตลาดลดลงค่อนข้างมาก หลังปรับตัวข้ึนมา

นาน 4  สัปดาห์ โดยเป็นผลมาจากแรงขายท าก าไรของนกัลงทุนก่อนวนัหยดุยาวสุดสัปดาห์น้ี ประกอบกบัการ

แข็งค่าข้ึนของเงินดอลลาร์  และตลาดสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีอ่อนแอลง ไดถ่้วงให้ราคาน ้ าตาลลดลงไปดว้ย 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม  2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 15.76-16.75 

เซนต์  และปิดตลาดคร้ังสุดท้ายท่ี 15.87 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต์  หรือ  0.63%  และราคา

น ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559  เคล่ือนไหวอยู่ระหวา่ง 15.72-16.63 เซนต์  ปิดตลาดท่ี 15.88 เซนต ์ 

ลดลง 0.03 เซนต ์หรือ 0.19% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 มีนาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
18  มีนาคม   2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2559 16.75 15.76 15.87 15.97 -0.10 
กรกฎาคม 2559 16.63 15.72 15.88 15.91 -0.03 
ตุลาคม 2559 16.68 15.84 16.02 16.03 -0.01 
มีนาคม 2560 17.05 16.26 16.46 16.45 +0.01 
พฤษภาคม 2560 16.62 15.98 16.15 16.17 -0.02 
กรกฎาคม 2560 16.22 15.68 15.82 15.86 -0.04 
ตุลาคม 2560 16.02 15.51 15.65 15.71 -0.06 
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มีนาคม 2561 16.13 15.61 15.81 15.82 -0.01 
พฤษภาคม 2561 15.96 15.43 15.70 15.64 +0.06 
กรกฎาคม 2561 15.80 15.27 15.62 15.49 +0.13 
ตุลาคม 2561 15.78 15.53 15.68 15.53 +0.15 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 24 มีนาคม  2559  หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ของ 

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 และฤดูการผลิตปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                                                   หน่วย : ลา้นตนั 

หน่วยงาน วนัท่ีประมาณการ ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 
Platts’ Kingsman  24  มีนาคม 2559 -7.62 -4.9 
Green Pool Commodities  23  มีนาคม 2559 -6.65 -4.95 
Rabobank  14  มีนาคม 2559 -6.8  
F.O.Licht  14  มีนาคม 2559 -7.2  
Datagro  22  กุมภาพนัธ์ 2559 -4.86  
F.O.Licht  22  กุมภาพนัธ์ 2559 -6.5  
INTL FCStone  17  กุมภาพนัธ์ 2559 -7  
ISO  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -5.5  
Capital Economics  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -3  
Bioagencia  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -3.61  
Morgan Stanley 21  ธนัวาคม 2558 -3.49  
Czarnikow 17  ธนัวาคม 2558 -8.2  
Platts’ Kingsman 15  ธนัวาคม 2558 -5.3  
JSG Commodities 1 0 ธนัวาคม 2558 -3.5  

  

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี  19  มีนาคม  2559  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 451,554 455,403 -0.85 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 34,518,036 33,605,274 2.72 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 3,745,451 3,714,500 0.83 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,171,077 1,073,958 9.04 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.85 11.05 -1.83 
ปริมาณโมลาส (%) 3.39 3.20 6.16 
 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  24  มีนาคม  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี  16 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000ตนั) 603,568 567,311 +6.39 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000ตนั) 30,756 31,845 -3.42 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 27,638 25,974 +6.41 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 131.14 136.81 -4.14 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 40.78 43.06 -5.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 59.22 56.94 +4.00 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2559  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 6 มีนาคม  2559 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 17,982,668 18,434,562 -2.45 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,716,315 1,806,765 -5.01 
โมลาส (ตนั) 715,693 679,031 5.40 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.54 9.80 -2.62 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.98 3.68 8.05 
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 วนัท่ี 21 มีนาคม 2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ในปี 2558/2559 

(ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 อินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 22.13 ลา้นตนั ลดลงจาก 

22.157 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวของปีก่อน ซ่ึงในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนาคม อินเดียผลิตน ้าตาลได ้

2.183 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.610 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ และเทียบกบั 2.599 ลา้นตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และถึงขณะน้ีมีโรงงานจ านวน 325 โรงงานท่ียงัคงท าการหีบออ้ยอยู ่ลดลง

จาก 473 โรงงาน ในปีก่อน รายละเอียดต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  

 

รัฐ 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) จ านวนโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 

Maharashtra 7,677,000 8,407,000 86 168 

Uttar Pradesh 6,082,000 5,625,000 85 100 

Karnataka 3,879,000 3,800,000 28 61 

Gujarat 1,025,000 847,000 n.a. n.a. 

Andhra Pradesh and 

Telangana 

747,000 729,000 n.a. n.a. 

Tamil Nadu 680,000 n.a. n.a. 43 

Bihar 494,000 n.a. 1 9 

Punjab 490,000 n.a. n.a. n.a. 

Madhya Pradesh 

&amp; Chhattisgarh 

350,000 n.a. n.a. n.a. 

Haryana 420,000 n.a. n.a. n.a. 

Uttarakhand 238,000 n.a. n.a. n.a. 

Total 22,130,000 22,157,000 325 473 

 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559  

จ านวน 107,181 ตนั (tel quel)  ลดลง 13.5% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นน ้ าตาลจากบราซิล  
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40% ไทย 16% และเกาหลีใต ้ 4% รวมการน าเขา้น ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558/2559 (ตุลาคม-

กนัยายน) มีจ  านวน  1.53 ลา้นตนั  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 1.60 ลา้นตนั ท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

การน าเขา้อยา่งเป็นทางการเหล่าน้ีไม่รวมการน าเขา้น ้าตาลทรายขาวท่ีผดิกฎหมายผา่นทางชายแดนภาคใต้

ของจีน ท่ีมีพรหมแดนติดกบักมัพูชา ลาว และเวยีดนามซ่ึงคาดวา่ในปี 2558/2559 จะมีจ านวนถึง 1.5 ลา้น

ตนั และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จีนส่งออกน ้าตาลจ านวน 14,664 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 

3,193 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปลายทางหลกัของการส่งออกน ้าตาลของจีนคือฟิลิปปินส์ ตาม

ดว้ยฮ่องกง และมองโกเลีย รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558/2559 จีนส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึนมากกวา่

เท่าตวัท่ีจ  านวน 55,428 ตนั จาก 19,421 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 

วจิารณ์และความเห็น 

  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน แมว้า่ใน

ช่วงแรกแรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคา

น ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 17 เดือน (23 มีนาคม 2559) โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจาก

แรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  หลงัราคาเคล่ือนไหวผา่นจุดตา้นท่ีส าคญั 16.00 และ 16.50 เซนต ์ รวมทั้ง

ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน ประกอบกบัอุปทานน ้ าตาลโลกท่ีค่อนขา้งตึงตวั โดยบริษทั Green Pool 

Commoditie ของออสเตรเลีย ปรับเพิ่มการคาดการณ์ภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 

2558/2559 เป็น 6.65 ลา้นตนั  และคาดวา่ในปี 2559/2560  จะมี Deficit จ านวน 4.95 ลา้ตนั  และ Platts’ 

Kingsman ไดป้รับเพิ่มการคาดการณ์ Deficit เช่นกนั  โดยในปี 2558/2559 ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 7.62 ลา้นตนั  

และปี 2559/2560 จ านวน 4.9 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ก่อนวนัหยดุยาวตาม

เทศกาลอิสเตอร์ แรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-taking) ประกอบกบัค่าเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง  และ

ราคาสินคา้โภคภณัฑต่์าง ๆ ในตลาดโลกไดป้รับลดลง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงค่อนขา้งมาก 

ส าหรับในระยะ    สั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงไดอี้ก ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long liquidation) จากกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง  ๆ  

--------------------------------------- 

  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28  มีนาคม  2559 
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