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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 – 26  สิงหาคม  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (22 - 26 สิงหาคม 2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 34 ของ

ปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน   โดยในช่วงกลาง

สัปดาห์ราคาน ้าตาลในหลาย ๆ สัญญาต่างสร้างจุดสูงสุดใหม่ (New Contracts High) และเคล่ือนไหวแตะ

ระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการพุง่ข้ึนของราคาน ้ามนัดิบ และตลาดสินคา้โภค

ภณัฑ ์  อ่ืน ๆ ประกอบกบัมีการคาดการณ์วา่ภาวะฝนตกในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของบราซิลจะชะลอการตดัออ้ย

ส่งเขา้โรงงาน  อยา่งไรก็ดีเม่ือราคาไม่สามารถฝ่าแนวตา้นท่ีส าคญัไปได ้  ซ่ึงส่งผลท าใหเ้กิดแรงขายอตัโนมติั  

และท าใหเ้กิดสัญญาณทางเทคนิคในเชิงลบ  ราคาน ้าตาลจึงไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง  และในช่วง 2 วนัท าการ

สุดทา้ยราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ เน่ืองจากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน ราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.66-20.94 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.61 เซนต ์

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.84 เซนต ์หรือ 4.25%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 20.17-21.37 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 21.09 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.81 เซนต ์หรือ 3.99% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26  สิงหาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

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

ตุลาคม 2559 20.94 19.66 20.61 19.77 +0.84 
มีนาคม 2560 21.37 20.17 21.09 20.28 +0.81 
พฤษภาคม 2560 20.69 19.72 20.49 19.82 +0.67 
กรกฎาคม 2560 20.05 19.21 19.86 19.29 +0.57 
ตุลาคม 2560 19.70 18.96 19.53 19.00 +0.53 
มีนาคม 2561 19.49 18.86 19.32 18.83 +0.49 
พฤษภาคม 2561 18.87 18.31 18.68 18.27 +0.41 
กรกฎาคม 2561 18.43 17.95 18.21 17.89 +0.32 
ตุลาคม 2561 18.16 17.90 17.94 17.71 +0.23 
มีนาคม 2562 18.04 17.79 17.79 17.65 +0.14 
พฤษภาคม 2562 17.60 17.38 17.33 17.28 +0.05 
กรกฎาคม 2562 17.28 17.28 17.03 17.18 -0.15 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

      วนัท่ี  26  สิงหาคม  2559    กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 
2559 เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้56,700 เฮคแต หรือ 5.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  1,110,400 
เฮคแต เทียบกบั 20,300 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 2.578 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน
จาก 742,600 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558   และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.48 ตนั/เฮคแต  เทียบกบั 
36.60 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  
  วนัท่ี  26  สิงหาคม  2559 The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ
ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 6 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่
ปี 2554-2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.49 15.66 16.40 14.70 14.80 14.14 15.14 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 482.00 462.00 450.00 509.00 463.00 450.00 467.00 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 69.84 72.35 73.80 74.82 68.52 63.63 70.66 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 46.75 42.60 41.40 44.79 39.82 40.05 41.73 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 6.77 6.67 6.79 6.58 5.89 5.66 6.32 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 97,000 92,000 92,000 88,000 86,000 89,000 89,400 

  
 วนัท่ี  25  สิงหาคม  2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน
รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 5 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2559 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.20 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 440 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 44.44 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 7.20 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 101,000 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

วนัท่ี  24  สิงหาคม 2559   The country's sugar producers union (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่

ในปี 2559 ยเูครนจะส่งออกน ้าตาลจากบ้ีทจ านวน 250,000 ตนั  ซ่ึงเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยส่งออกไปยงั

จอร์เจีย อิสราเอล อาเซอร์ไบจาน ฮ่องกง และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย  และในปี 2558 ยเูครนส่งออกน ้าตาล

เพิ่มข้ึน 94.8% เป็น 114,818 ตนั  ขณะท่ีในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 ส่งออกจ านวน 88,800 ตนั 

  

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  25  สิงหาคม 2559  The National Sugar Beet Institute ของเบลเยีย่ม  (IRBAB)  รายงานผล

การทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี 
2554-2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.67 15.64 15.70 16.03 16.32 16.13 15.96 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 590.20 772.30 762.80 604.80 570.50 755.00 693.10 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

92.48 120.79 119.76 96.95 
54.22 

93.11 121.78 110.48 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

58.23 73.88 73.18 58.09 56.87 75.81 67.57 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

9.12 11.55 11.49 9.31 9.28 12.23 10.77 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

98,670 95,660 95,927 96,057 99,690 99,591  
 

 วนัท่ี  25  สิงหาคม 2559  มีรายงาน ผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของฝร่ังเศส  ปี 2559 เม่ือวนัท่ี 16 

สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ 16 สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 2558 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 

ปี 2554-2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.77 17.81 16.61 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 59 59.79 62.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 9.3 10.6 10.3 

 

อเมริกาเหนือ-กลาง 

 วนัท่ี  22  สิงหาคม 2559    กระทรวงเกษตราสหรัฐฯ (USDA)  ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล

ของเมก็ซิโกในฤดูการผลิตปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน)  ลง 2,000 ตนั เหลือ 6.117 ลา้นตนั  ในขณะท่ี

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณการณ์ในเดือนก่อนท่ี  
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6.1 ลา้นตนั  ส่วนสต็อคปลายปีในปี 2558/2559 จะลดลง 77,000 ตนั จากท่ีคาดการณ์ ไวเ้ม่ือเดือน

กรกฎาคมเหลือ 1.024 ลา้นตนั และสตอ็คปลายปีในปี 2559/2560 จะลดลง 152,000 ตนั  เหลือ 1.123 ลา้น

ตนั  ทั้งน้ี เมก็ซิโกเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 7 ของโลก 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี  24 สิงหาคม  2559 กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของเวยีดนาม รายงานวา่ เวยีดนาม

ซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้าตาลรายเล็ก จะเปิดประมูลซ้ือน ้ าตาลเป็นคร้ังแรกเพื่อน าเขา้น ้าตาลตามพนัธะของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) จ  านวน 85,000 ตนั  ในวนัท่ี 7 กนัยายน โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 40,000 

ตนั และเป็นน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจ านวน 45,000 ตนั  ตามท่ีไดแ้ถลงไปเม่ือวนัองัคาร  และสามารถ

เสนอราคาตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม -1 กนัยายน โดยก่อนท่ีจะมีการประมูลเวยีดนามจะจดัสรรโควตาน าเขา้

น ้าตาลเป็นประจ าทุกปี ส าหรับผลผลิตน ้าตาลของเวยีดนามในปี 2558/2559 ลดลง 12.7%  เหลือ 1.24 ลา้น

ตนั(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   เน่ืองจากเกิดภาวะภยัแลง้ในช่วงตน้ปี 2559 ท าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทั้ง

ประเทศไดรั้บความเสียหายประมาณ 7% ผลผลิตน ้าตาลของเวยีดนามมีจ านวนเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัผลผลิต

ของประเทศไทยท่ีมีประมาณ 10 ลา้นตนั/ปี  ทั้งน้ี สมาคมออ้ยและน ้าตาลของเวยีดนามรายงานวา่มีการ

ลกัลอบน าเขา้น ้าตาลประมาณ 400,000-500,000 ตนั ท่ีส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลจากไทย โดยขา้มพรหมแดนท่ี

ติดกบักมัพูชา 

วนัท่ี  22  สิงหาคม 2559   กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกรกฎาคม  

2559 จ านวน 420,000 ตนั (tel quel) ลดลง 13.6% จากช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน  แต่การน าเขา้ยงัคงอยู่

ในระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคมท่ีมีจ านวน 500,000 ตนั  และเพิ่มข้ึนจาก 370,000 ตนั ในเดือนก่อน 

เน่ืองจากราคาในตลาดโลกไตรมาสท่ี 2 ลดลง  โดยยอดน าเขา้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558/2559 

(ตุลาคม-กนัยายน) ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัมาอยูท่ี่ประมาณ 3.0 ลา้นตนั จาก 3.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตามตวัเลขเหล่าน้ีไม่รวมน ้าตาลท่ีน าเขา้มาอยา่งผิดกฎหมายผา่นทางชายแดน

ภาคใตข้องประเทศ ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย และอินเดีย โดยผา่นทางเมียนม่า 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการปรับตวั

เพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก และตลาดสินคา้โภคภณัฑต่์าง ๆ ประกอบกบัมีการคาดวา่ในช่วง

คร่ึง 
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หลงัของเดือนสิงหาคมจะเกิดภาวะฝนตกในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของบราซิล  ซ่ึงจะชะลอการหีบออ้ย  แรง

ซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 7 

สัปดาห์  และในหลาย ๆ สัญญาต่างสร้างจุดสูงสุดใหม่ (New Contracts High) ก่อนท่ีจะปรับตวัลดต ่าลงเม่ือ

ไม่สามารถเคล่ือนไหวฝ่าแนวตา้นท่ีส าคญัไปได ้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดแรงขายอตัโนมติั และสัญญาณทางเทคนิค

เป็นเชิงลบ  อยา่งไรก็ดีในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง ตามการกลบัเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน

จากตลาด (Short-covering) และในช่วงสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาคาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  เป็นหลกั ดงัเช่นสัปดาห์ท่ี

ผา่นมา 

 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 29  สิงหาคม   2559 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


