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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  26 - 30  ธันวาคม 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (26 - 30 ธนัวาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์สุดทา้ย

ของปี 2559 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559  ตลาดปิดท าการเน่ืองในเทศกาล

คริสตม์าส และในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  เม่ือราคา

สามารถเคล่ือนตวัออกจากกรอบการซ้ือขายแคบ ๆ  ท าใหเ้กิดค าสั่งซ้ือตดัขาดทุน นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บ

แรงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียอาจจะต ่ากวา่คาด ประกอบกบัค่าเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง และเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึน  แรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวแตะระดบัสูงสุดในรอบกวา่  2 สัปดาห์  และในปีน้ีราคาน ้าตาลใน

เดือนใกลไ้ดป้รับตวัเพิ่มข้ึน 29% แต่ปรับตวัลดลงจากระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 4 ปี  ท่ีระดบั 24.10 เซนต ์  ท่ี

ท าไวเ้ม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.15-19.72 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.51 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

1.36 เซนต ์ หรือ 7.49% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.96-

19.41 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.25 เซนต ์ ลดลง 1.28 เซนต ์หรือ 7.12% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
23 ธนัวาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 19.72 18.15 19.51 18.15 +1.36 
พฤษภาคม 2560 19.41 17.96 19.25 17.97 +1.28 
กรกฎาคม 2560 18.99 17.72 18.85 17.76 +1.09 
ตุลาคม 2560 18.74 17.70 18.65 17.75 +0.90 
มีนาคม 2561 18.63 17.83 18.58 17.87 +0.71 
พฤษภาคม 2561 18.12 17.50 18.10 17.51 +0.59 
กรกฎาคม 2561 17.55 17.12 17.55 17.15 +0.40 
ตุลาคม 2561 17.36 16.98 17.35 17.10 +0.25 
มีนาคม 2562 17.32 17.06 17.30 17.15 +0.15 
พฤษภาคม 2562 16.99 16.68 16.89 16.86 +0.03 
กรกฎาคม 2562 16.72 16.39 16.59 16.61 -0.02 
ตุลาคม 2562 16.75 16.41 16.60 16.66 -0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15 ธนัวาคม 2559  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 

ปี  

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 7,145 
 

17,993 -60.29  588,846 577,999     +1.88  
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 362 644 -43.79  35,059 30,046     +16.68  
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 336 794 -57.68  24,741 26,436     -6.41 
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 129.62 112.21  +15.52  133.87 132.31     +1.18  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

41.00 33.50   +22.39  46.68 41.23     +13.22  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอ 

(%)  

59.00 66.50 -11.28  53.32 58.77      -9.27 
 

เอเชีย 

วนัท่ี  29  ธนัวาคม  2559  The Economic Coordination Committee (ECC) ของคณะรัฐบาล

ปากีสถานไดรั้บอนุญาตใหส่้งออกน ้าตาลจ านวน 225,000 ตนั  โดยอยูบ่นพื้นฐานของการประมาณการผลผลิต

น ้าตาลส่วนเกิน 1.23 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามโรงงานท่ีจะส่งออกจะตอ้งช าระหน้ีในปีการผลิตท่ีแลว้ใหแ้ก่

เกษตรกร  และจะไดท้  าการหีบออ้ยอยา่งเตม็ก าลงัการผลิต  อน่ึง ประมาณการขั้นสุดทา้ยวา่ในปี 2558/2559 

ของฝ่ายเกษตรในแต่ละจงัหวดัคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะอยูท่ี่ 65.5 ลา้นตนั  นอ้ยกวา่เป้าหมายของคณะกรรมการ

การเกษตรของประเทศ 3.9% อนัเป็นผลมาจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง 0.7%  และผลผลิตต่อไร่ลดลง 2.9% 

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตาม

แรงซ้ือเพื่อลดการขาดทุน (Stop-loss buying)  หลงัจากราคาเคล่ือนไหวออกจากกรอบการซ้ือขายในช่วงแคบ ๆ 

กอปรกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะนอ้ยกวา่ท่ีเคยคาดการณ์ไว ้ นอกจากนั้นยงั

ไดรั้บ 
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แรงหนุนจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนตวัลง และเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน  และในปีน้ีราคาน ้าตาลใน

เดือนใกลปิ้ดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.51 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 29%  ส าหรับในระยะใกล ้ ๆ เน่ืองจากอยูใ่น

เทศกาลปีใหม่ ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเกง็

ก าไรต่าง ๆ  ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4  มกราคม  2560 

  

 


