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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  28  พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (21 - 25 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์    ท่ี 

48 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อนและลดลงต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ท่ี 8 

ติดต่อกนั  ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long liquidation) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัราคา

น ้าตาลเคล่ือนไหวลดลงต ่ากวา่แนวรับท่ีส าคญั แมว้า่ในบางช่วงราคาน ้าตาลจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการ

เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) หลงัราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกไดป้รับตวัข้ึนมาก เม่ือกลุ่ม

ประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (OPEC) และรัสเซียไดต้กลงท่ีจะปรับลดปริมาณการผลิตน ้ามนัตั้งแต่เดือนมกราคม 

2560  โดยลดลงวนัละ 1.2 ลา้นบาร์เรล หรือกวา่ 3% เหลือ 32.5 ลา้นบาร์เรล จาก 33.64 ลา้นบาร์เรล (วนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2559)  แต่หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงมาก  และเคล่ือนไหวลดลงต ่าสุดในรอบ 4 

เดือน  หลงัราคาทะลุแนวรับค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 200 วนั เป็นคร้ังแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  โดยราคาน ้าตาลใน

เดือนใกลล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดท่ี 18.88 เซนต ์  ประกอบกบัตลาดไดรั้บผลกระทบจากเงินเรียลของบราซิลท่ี

อ่อนค่าลง (2 ธนัวาคม 2559)  และมีการประเมินวา่ในปี 2560/2561 จะเกิดภาวะน ้าตาลลน้ตลาด (Surplus) 

อีกคร้ัง  หลงัจากท่ีเกิดภาวะน ้าตาลขาดตลาด (Deficit) 2 ปีติดต่อกนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.88-20.32 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.12 เซนต ์

ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.72 เซนต ์หรือ 3.63% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 18.48-19.70 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 18.66 เซนต ์ ลดลง 0.60 เซนต ์หรือ 3.12% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

2 ธนัวาคม 2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

25 พฤศจิกายน 2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 20.32 18.88 19.12 19.84 -0.72 
พฤษภาคม 2560 19.70 

.7 

18.48 18.66 19.26 -0.60 
กรกฎาคม 2560 18.98 18.05 18.20 18.66 -0.46 
ตุลาคม 2560 18.58 17.90 18.02 18.32 -0.30 
มีนาคม 2561 18.44 17.92 18.04 18.26 -0.22 
พฤษภาคม 2561 17.86 17.44 17.52 17.71 -0.19 
กรกฎาคม 2561 17.31 16.88 17.01 17.16 -0.15 
ตุลาคม 2561 17.07 16.66 16.87 16.97 -0.10 
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มีนาคม 2562 16.96 16.54 16.86 16.90 -0.04 
พฤษภาคม 2562 16.57 16.22 16.49 16.47 +0.02 
กรกฎาคม 2562 16.23 15.86 16.16 16.12 +0.04 
ตุลาคม 2562 16.08 15.68 16.02 15.96 +0.06 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2559 เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ี 266,250 เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 217,000 เฮคแต ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 12.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 27.6% ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 47.7 ตนั/ เฮคแต  

เทียบกบั 42.4 ตนั/เฮคแต  ในปี 2558  ทั้งน้ี คาดวา่ในปี 2559  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งหมดจะอยูท่ี่ 293,000    เฮค

แต  ผลผลิตบ้ีทจะอยูท่ี่ 13.5-14  ลา้นตนั โดยในปี 2558  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 10.3 ลา้นตนั  มีพื้นท่ีเพาะปลูก 

237,000 เฮคแต  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.6 ตนั/เฮคแต  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2559  Sagarpa  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ึ 26 พฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 18,175 21,502 -15.47 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 1,453,060 1,787,506 -18.71 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 111,347 155,085 -28.20 
อตัราการหีบสกดั (%) 7.66 8.68 -11.75 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.13 7.21 -14.98 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.95 83.13 -3.83 
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วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานวา่ในปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 ผลผลิต

น ้าตาลของกวัเตมาลามีจ านวน 19,447 ตนั ลดลงจาก 50,446 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ย

เขา้หีบลดลงเหลือ 210,000 ตนั จาก 485,000 ตนั  แต่ผลผลิตออ้ยยงัคงอยท่ีู 127 ตนั/เฮคแต อน่ึง ผลผลิตน ้าตาล

ในปี 2558/2559 มีจ านวน 2.823 ลา้นตนั (tel quel) เทียบกบั 2.976 ลา้นตนั ในปี 2557/2558 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  2  ธนัวาคม  2559  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือน

พฤศจิกายน 2559 จ านวน 2.628 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2.209 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม 

และจาก 2.386 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 2.073 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 1.859 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และจาก 2.002 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และส่งออก

น ้าตาลทรายขาวจ านวน 511,074 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 321,962 ตนั ในเดือนตุลาคม และจาก 352,968 ตนั  ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน   รวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 20.363 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 15.838 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 

2558/2559 

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2559  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 

ปี  

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปล่ียนแปล

ง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

2558/59 

เปล่ียนแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 25.70 21.76 -15.3 541.16 561.19 +3.7 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.20 1.37 +13.6 28.69 33.56 +17.0 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.20 0.92 -23.2 24.76 23.56 -4.8 
ผลผลิตน ้าตาล  (กก/ตนัออ้ย) 128.57 137.25 6.8 133.45 134.17  +0.5 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 38.2 

52 
48.0 25.7 41.7 46.8 12.2 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

61.8 52.0 -15.9 58.3 53.2 -8.7 
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เอเชีย 

วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2559  มีรายงานวา่   โรงงานน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดีย มีออ้ย 

เขา้หีบรวม 757,000 ตนั เทียบกบั 107,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีมีโรงงานท่ีเร่ิม

ด าเนินการผลิตจ านวน 100 โรงงาน เทียบกบั 50 โรงงาน ในเวลาเดียวกนัของปีก่อน หีบออ้ยไดจ้  านวน 7.8 

ลา้นตนั  ขณะท่ีในปีก่อนหีบออ้ยไดจ้  านวน 1.17 ลา้นตนั เปอร์เซนตน์ ้าตาล 9.74% เทียบกบั 9.19% ในปีก่อน  

และคาดวา่ในปี 2559/2560 จะมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 75 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 7.6 ลา้นตนั  เทียบกบั 6.85 

ลา้นตนั ในปีก่อน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน และ

เคล่ือนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ท่ี 8 ติดต่อกนั ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long liquidation) ของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัจากราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวทะลุแนวรับท่ีส าคญั ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิล

เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง (2 ธนัวาคม 2559)  และเร่ิมมีการประเมินวา่ ในปี 2560/2561 จะ

เกิดภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) อีกคร้ัง  หลงัจากท่ีเกิดภาวะน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2 ปี

ติดต่อกนั แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดก้ดดนัให้ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวต ่ากวา่เส้นค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี 200 วนั  และราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 

4 สิงหาคม 2559 ท่ีระดบั 18.88 เซนต ์ ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

6 ธันวาคม 2559 
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