
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27  มกราคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (23 - 27 มกราคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ ท่ี 

4 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เป็นหลกั ตลาดใหค้วามสนใจเก่ียวกบัข่าว

รัฐบาลอินเดียอาจมีการปรับลดอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลเป็นส าคญั เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลภายในประเทศ

ลดลง  และราคาน ้าตาลภายในประเทศไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาก  กอปรกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.24-20.99 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.33 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์

ก่อน 0.15 เซนต ์ หรือ 0.74% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

20.26-20.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.36 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.14 เซนต ์หรือ 0.69% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
27 มกราคม 2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
20 มกราคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 20.99 20.24 20.33 20.18 +0.15 
พฤษภาคม 2560 20.94 20.26 20.36 20.22 +0.14 
กรกฎาคม 2560 20.52 19.96 20.10 19.93 +0.17 
ตุลาคม 2560 20.14 19.70 19.96 19.70 +0.26 
มีนาคม 2561 19.96 19.57 19.94 19.59 +0.35 
พฤษภาคม 2561 19.32 18.91 19.31 18.96 +0.35 
กรกฎาคม 2561 18.70 18.28 18.69 18.36 +0.33 
ตุลาคม 2561 18.29 17.92 18.28 17.96 +0.32 
มีนาคม 2562 18.00 17.62 18.00 17.70 +0.30 
พฤษภาคม 2562 17.50 17.21 17.55 17.21 +0.34 
กรกฎาคม 2562 17.19 16.96 17.25 16.89 0.36 
ตุลาคม 2562 17.12 17.12 17.19 16.84 +0.35 

 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของเบลารุส รายงานวา่ ปริมาณการเก็บเก่ียว

บ้ีทของเบลารุสในปี 2559 มีจ านวน 4,278,400 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 29.7% และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

35.2% เป็น 44.6 ตนั/เฮคแต จาก 33.0 ตนั/เฮคแต ในปีก่อนหนา้ ท่ีประสบปัญหาความแหง้แลง้  

 

ยโุรปตะวนัตก 

วนัท่ี 23 มกราคม 2560    สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) รายงานผลการผลิต 

น ้าตาลจากบ้ีทของเยอรมนี ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
บ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้(ตนั) 18,325,366 15,396,074 19,294,109 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 18,129,159 15,161,059 19,140,613 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.90 17.86 17.22 
น ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตได ้(ตนั) 2,819,080 2,401,954 2,882,113 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 27 มกราคม 2560 แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณ

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

วนัท่ี 22 มกราคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,989,516 2,184,949 36.82 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 333,845 218,563 52.75 
โมลาส (ตนั) 122,467 90,137 35.87 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.17 10 11.64 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.1 4.13 -0.7 

 

  วนัท่ี 26 มกราคม 2560  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 30,793 28,399 +8.43 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,332,904 2,216,607 +5.25 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 254,285 242,319 +4.94 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.05 10.09 -0.40 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.87 8.29 -5.07 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.36 82.17 -4.64 

 

ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี 23 มกราคม 2560 กระทรวงเกษตรอิหร่านคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอิหร่านในปี 2559/2560 

(ส้ินสุดวนัท่ี 20 มีนาคม)  จะมีจ านวนนถึง 1.52 ลา้นตนั  ในขณะท่ีความตอ้งการใชภ้ายในประเทศมี

จ านวน 2.2 ลา้นตนั  ดงันั้นจะตอ้งน าเขา้ประมาณ 700,000 ตนั  

เอเชีย 

 วนัท่ี 26 มกราคม 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 8,593,871 10,879,699 -21.01 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 750,986 997,383 -24.70 
โมลาส (ตนั) 321,954 429,128 -24.97 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.74 9.17 -4.68 
ผลผลิตโมลาส  (%) 3.75 3.94 -5.02 

 
วนัท่ี 26 มกราคม 2560  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล 

ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2560/2561  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol  (MT.) พรีเมี่ยม (จุด) 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 Sucden Asia 24,000.00 75 
Alvean Sugar SL. 24,000.00 75 

15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 

2561 

Cofco Resources Pte. Ltd. 24,000.00 98 
รวมทั้งส้ิน 72,000.00 82.6667 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2560/2561 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2561 72,000.00 (54.00%) 72.3333 61,333.33 (46.00%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 72,000.00 (54.00%) 74.6667 61,333.33 (46.00%) 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2561 0.00  (0%) 0.0000 133,333.34 (100.00%) 

รวม/เฉลีย่ 144,000.00 (36.00%) 73.5000 256,000.00 (64.00%) 

 

  วนัท่ี 25 มกราคม 2560   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  ปรับลดผลผลิตน ้าตาลของ 
อินดียในฤดูการผลิตปี 2559/2560 วา่จะลดลงลงมาอยูท่ี่ระดบั 21.3 ลา้นตนั ต ่าสุดในรอบ 7 ปี และลดลง 
9% จาก 23.4 ลา้นตนั ท่ีไดป้ระมาณการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี อนัเน่ืองมาจากภยัแลง้เป็นส าคญั  และจากผลผลิต
ท่ีลดลงจะส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในประเทศปรับตวัสูงข้ึน และรัฐบาลอาจจะอนุญาตให้มีการน าเขา้น ้าตาล
ปลอดภาษีเพื่อพยงุราคา ท่ีมีการซ้ือขายใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบหน่ึงเดือนคร่ึงท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ISMA รายงาน
วา่โรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra และ รัฐ Karnataka ก าลงัจะปิดหีบ และ ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2560 
โรงงานน ้าตาลทั้งประเทศไดมี้การผลิตน ้าตาลจ านวน 10.5 ลา้นตนั ลดลง 5.3% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน อน่ึง เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม กระทรวงอาหารของอินเดีย คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะมี
จ านวน 22.5 ลา้นตนั  แต่บริษทั Greenpool คาดวา่จะมีจ านวน 20.5 ลา้น และบริษทั Shree Renuka Sugar 
คาดวา่จะมีจ านวน 20 ลา้นตนั ขณะท่ีความตอ้งการน ้าตาลของอินเดียคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 25 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 23 มกราคม  2560  ศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนธนัวาคม  2559 

จ านวน 216,512 ตนั (tel quel) ลดลง 56.7%  จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมจีนน าเขา้น ้าตาลในช่วง  

3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลาคม –กนัยายน) จ านวน 456,650 ตนั  ลดลงจาก 1.127 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  อน่ึง  จีนน าเขา้ในปี 2559  ลดลงถึง 36.8%  เหลือ 3,061,947 ตนั   

 วนัท่ี 23 มกราคม 2560 กระทรวงพาณิชยจี์น รายงานวา่ จีนจะเปิดประมูลขายน ้าตาลจากสตอ็ค 

ส ารองของประเทศจ านวน 249,300 ตนั  ในวนัท่ี 23 มกราคมน้ี  โดยก าหนดราคาขั้นตน้ท่ี 6,000 หยวน 

(872 เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั  เท่ากบัในการประมูลขายก่อนหนา้น้ี  ทั้งน้ี ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  

จีนไดข้ายน ้าตาลไปแลว้ 400,000 ตนั  จากการประมูลขายน ้าตาลในสตอ็คส ารองของประเทศรวม 3 คร้ัง 
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วนัท่ี 23 มกราคม 2560 กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียรายงานวา่  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี

เลวร้ายในปี 2559  ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของอินโดนีเซียในปี 2559 ลดลง 10.84%  จาก 2.49 ลา้สตนั เหลือ 

2.2 ลา้นตนั  และในปีน้ีตั้งเป้าหมายท่ีจะผลิตน ้าตาลไวท่ี้ 2.95 ลา้นตนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั

เพิ่มข้ึน ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  เน่ืองจากไดรั้บแรงหนุนจากข่าว

ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีคาดวา่จะลดลงจากท่ีเคยประมาณการไว ้ และเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง  

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 191,601 ล็อต หรือประมาณ 9.73 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีถือ Net Long  

194,721 ล็อต  หรือประมาณ 9.89 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส าหรับในระยะสั้น ๆ หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตาม

แรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   30 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 


