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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26   กุมภาพนัธ์  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 22 - 26  กุมภาพนัธ์  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 
ท่ี 9 ของปี 2559  ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยไดรั้บแรงหนุนจาก
ราคาน ้ ามนัและตลาดหุ้นท่ีพุ่งข้ึน ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนมากสุดในรอบ 5 สัปดาห์ขณะท่ีกลุ่มนกั
เก็งก าไรและกลุ่มนักลงทุนเข้าซ้ือน ้ าตาลคืน (short-covering) ท่ามกลางความวิตกท่ีเพิ่มข้ึนว่า สภาวะ
อากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยในไทยและในอเมริกากลาง จะส่งผลกระทบท าให้ผลผลิตตึงตวั  แรงซ้ือทางเทคนิค
หลงัราคาพุ่งทะลุเส้นค่าเฉล่ียในรอบ 100 วนั ขณะท่ีตลาดยงัคงมุ่งความสนใจไปท่ีสัญญาเดือนมีนาคม 
2559 ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์น้ี และในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์แรงขาย
เพื่อท าก าไร (profit-taking) และเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแข็งค่าข้ึน ได้ส่งผลให้ราคาได้ปรับตวัลดลงอย่าง
รุนแรง    ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.45-
14.44 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.91 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.39 เซนต ์หรือ 11.10% และ
ราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.63-14.38 เซนต์ และปิดตลาดท่ี 
14.00 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.33 เซนต ์หรือ 10.51% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26 กุมภาพนัธ์  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19 กุมภาพนัธ์  2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.44 12.45 13.91 12.52 +1.39 
พฤษภาคม 2559 14.38 12.63 14.00 12.67 +1.33 
กรกฎาคม 2559 14.22 12.70 13.90 12.75 +1.15 
ตุลาคม 2559 14.29 12.94 14.04 13.00 +1.04 
มีนาคม 2560 14.75 13.51 14.53 13.56 +0.97 
พฤษภาคม 2560 14.50 13.36 14.29 13.38 +0.91 
กรกฎาคม 2560 14.28 13.18 14.04 13.20 +0.84 
ตุลาคม 2560 14.28 13.26 13.98 13.28 +0.70 
มีนาคม 2561 14.53 13.69 14.27 13.68 +0.59 
พฤษภาคม 2561 14.40 14.06 14.23 13.63 +0.60 
กรกฎาคม 2561 14.31 14.00 14.18 13.54 +0.64 
ตุลาคม 2561 14.43 14.42 14.36 13.63 +0.73 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2559 ISO ปรับปรุงประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ปี  
2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) เป็นจ านวน 5.0 ลา้นตนั เทียบกบั 3.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2558 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 325,084 341,098 -4.69 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 25,485,655 25,752,140 -1.03 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,675,589 2,785,709 -3.95 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 852,400 833,976 2.21 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.50 10.82 -2.95 
ปริมาณโมลาส (%) 3.34 3.24 3.28 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.23 8.17 0.78 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.40 75.50 3.84 

 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2559  Datagro  คาดการณ์วา่ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ซ่ึงจะเร่ิมตน้ฤดูการ
ผลิตในเดือนเมษายน ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล จะมีผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 2.6 ลา้นตนั เป็น 33.8 ลา้นตนั 
จาก 31.18 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ขณะท่ีปริมาณน ้าตาลส่งออกคาดวา่จะอยูท่ี่ 23.98 ลา้นตนั 
เทียบกบั 21.58 ลา้นตนัในปี 2558/2559  โดยปริมาณออ้ยเขา้หีบจะอยูท่ี่ 625 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากท่ีได้
ประมาณการไวท่ี้ 620 ลา้นตนัในปี 2558/2559 ส่วนปริมาณเอทานอลคาดวา่จะอยูท่ี่ 27.97 พนัลา้นลิตร ลดลง
เล็กนอ้ยจาก 28.32 พนัลา้นลิตร ในปี 25528/2559 
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วนัท่ี  22 กุมภาพนัธ์  2559 กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ การส่งออกน ้าตาลทางภาคกลาง- 
ใตข้องบราซิลในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ท่ีเพิ่มข้ึนมาก   ส่งผลใหส้ตอ็คน ้าตาล ณ กลางเดือนมกราคม 2559 
ลดจ านวนลงเหลือ 6.7 ลา้นตนั  เทียบกบั 8.3 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  นบัวา่ต ่าสุดในรอบ 3 ปี 
ส่วนสตอ็คน ้าตาลทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 740,000 ตนั  นอ้ยกวา่ปีก่อนท่ีมีจ านวน 
750,000 ตนั  

 
เอเชีย 

วนัท่ี  22 กุมภาพนัธ์  2559 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมกราคม 2559  
จ านวน 290,000 ตนั  ลดลง 25.1% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมการน าเขา้น ้าตาลในช่วง 4 เดือนแรก
ของปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน  1.417 ลา้นตนั  เทียบกบั 1.478 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน และรวมการน าเขา้น ้าตาลในปี 2557/2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 4.870 ลา้นตนั  เทียบกบั 4.054 ลา้นตนั 
ในปี 2556/2557 
 
วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามการเขา้ซ้ือน ้าตาลคืน (short-covering) ของกลุ่มนกัเก็งก าไรและกลุ่มนกัลงทุน ท่ามกลางความวติกท่ี
เพิ่มข้ึนวา่สภาวะอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยในไทยและในอเมริกากลาง จะส่งผลกระทบท าใหผ้ลผลิตตึงตวั  
รวมทั้งแรงซ้ือทางเทคนิคหลงัราคาพุง่ทะลุเส้นค่าเฉล่ียในรอบ 100 วนั  ขณะท่ีตลาดยงัคงมุ่งความสนใจไปท่ี
สัญญาเดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์น้ี และในวนัสุดทา้ยของ
สัปดาห์ ราคาไดพุ้ง่ข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร 
(profit-taking) และการแขง็ค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ    ส าหรับในระยะสั้น ๆ  คงจะตอ้งติดตามผลการส่งมอบ
ของน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559  ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559  ซ่ึงจะมีผลต่อแนวโนม้ของราคาน ้าตาลในระยะถดัไป  
 
                                      ..................................................        
   

  ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

29  กุมภาพนัธ์ 2559 
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