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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  สิงหาคม  - 2  กนัยายน  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (29 สิงหาคม - 2  กนัยายน  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 35 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน  โดยในวนั

แรกของสัปดาห์  ราคาปรับตวัเพิ่มข้ึน แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงการซ้ือขายในรอบ 4 สัปดาห์ท่ีผา่นมา และในช่วง

ต่อมาราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง โดยการผลิตท่ีแขง็แกร่งในบราซิลถ่วงตลาดลง ขณะท่ีอุปสงคย์งัคงซบเซา 

และเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิค  ราคาน ้าตาลในเดือนใกลป้รับตวัลงต ่ากวา่แนวรับท่ีส าคญัทางจิตวทิยา

ท่ี 20 เซนต ์ประกอบกบัราคาสินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ ไดป้รับตวัลดลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ไดแ้ขง็ค่าข้ึน 

และในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน หลงัปรับตวัอยูเ่หนือระดบัแนวรับส าคญั  ขณะท่ีแรงซ้ือ

ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัทางเทคนิค และการอ่อนค่าของดอลลาร์ ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.53-20.82 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.18 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.43 

เซนต ์หรือ 4.25%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.10-21.30 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 20.77 เซนต ์ลดลง 0.32 เซนต ์หรือ 1.52% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
2  กนัยายน  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
26  สิงหาคม  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 20.82 19.53 20.18 20.61 -0.43 
มีนาคม 2560 21.30 20.10 20.77 21.09 -0.32 
พฤษภาคม 2560 20.64 19.63 20.25 20.49 -0.24 
กรกฎาคม 2560 19.97 19.11 19.73 19.86 -0.13 
ตุลาคม 2560 19.63 

18./84.63 

18.84 19.47 19.53 -0.06 
มีนาคม 2561 19.39 18.70 19.34 19.32 +0.02 
พฤษภาคม 2561 18.84 18.19 18.79 18.68 +0.11 
กรกฎาคม 2561 18.38 17.81 18.35 18.21 +0.14 
ตุลาคม 2561 18.10 17.63 18.12 17.94 +0.18 
มีนาคม 2562 17.98 17.58 18.02 17.79 +0.23 
พฤษภาคม 2562 17.48 17.16 17.53 17.33 +0.20 
กรกฎาคม 2562 17.20 16.90 17.21 17.03 +0.18 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 30  สิงหาคม  2559  องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO)  ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลก

ปี 2559/2560 ดงัน้ี 

                                                                                   หน่วย:ลา้นตนั (tel quel) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง 
ลา้นตนั % 

ผลผลิต 168.010 165.840 +2.170 +1.31 
การบริโภค 175.058 171.584 +3.474 +2.02 
ส่วนเกิน  /ส่วนขาด -7.048 -5.744   
น าเขา้ 56.695 58.362 -1.667 -2.86 
ส่งออก 56.610 58.501 -1.861 -3.23 
สตอ็คปลายปี 75.598 82.561 -6.963 -8.43 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละของการ

บริโภค (%) 
43.18 48.12   

 

ยุโรปตะวนัออก 

      วนัท่ี 2 กนัยายน 2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน  2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 95,700 เฮคแต หรือ 8.6% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  1,110,400 เฮคแต 

เทียบกบั 95,400 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 4.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.8 ลา้น

ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.65 ตนั/เฮคแต เทียบกบั 40.14 ตนั/เฮคแต ใน

ปีก่อน  

วนัท่ี  2 กนัยายน 2559  นาย Mykola Kovalski ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกลยทุธ์ของผูผ้ลิตชั้นน า

ของประเทศยเูครน  (Astarta) รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (กนัยายน/สิงหาคม) ยเูครนอาจจะ

ส่งออกน ้าตาลมากท่ีสุดถึง 500,000 ตนั โดยเป็นผลมาจากการมีผลผลิตเกินความตอ้งการในประเทศ ซ่ึง

อาจจะเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2539/2540 เม่ือยเูครนผลิตน ้าตาลได ้2.9 ลา้นตนัและส่งออก 1.2 ลา้นตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ทั้งน้ีเน่ืองจากในปีน้ี มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึนประมาณหน่ึงในหา้ และ 
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โรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน ขณะท่ีคาดการณ์วา่ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ปริมาณการผลิต

น ้าตาลจะอยูท่ี่ 1.7-1.8 ลา้นตนั ปริมาณการบริโภคภายในประเทศจะอยูท่ี่ 1.6 ลา้นตนั สตอ็คสะสมอยูท่ี่

ประมาณ 250,000 ตนั และจากขอ้มูลของกรมศุลกากรยเูครน ไดร้ายงานการส่งออกน ้าตาลในช่วง 7 เดือน

แรกของปี 2559 วา่ส่งออกแลว้จ านวน 88,800 ตนั และในปี 2558 ส่งออกเป็นจ านวน 115,000 ตนั ขณะท่ี

สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) คาดวา่การส่งออกใน 2559/2560 จะอยูท่ี่ประมาณ 

250,000 ตนั 

 

 ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 สวสิเซอร์แลนด์รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2559 เพียง ณ 

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2559  เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
เฉล่ีย 5 ปี 

(2554-2558) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.80 16.50 15.80 15.60 17.40 17.80 16.60 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 54.40 68.20 85.20 59.60 72.30 84.60 74.00 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  8.61 11.15 13.41 9.33 12.56 15.07 12.30 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.90 17.00 15.40 15.90 16.60 17.10 16.40 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 64.00 61.90 82.20 55.70 82.90 87.10 74.00 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  10.12 10.37 12.67 8.90 13.76 14.87 12.11 

 

 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) การคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลคร้ังแรกในฤดูการผลิต 2559/2560  ของเยอรมนัเป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560    ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (เฮคแต) 314,487 288,819 356,451 341,485 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 79.1 71.19 84.32 67.68 
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บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 24,879,095 20,562,355 30,055,560 23,111,915 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.78 17.93 17.33 17.70 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) 

3,962,189 3,320,089 4,679,693 3,723,865 
 

อเมริกากลาง -เหนือ 

 วนัท่ี 31  สิงหาคม  2559   กระทรวงเศรษฐกิจของเมก็ซิโกก าหนดโควตาสูงสุดส าหรับการ

ส่งออกน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  เป็นจ านวน 870,688.9 ตนั โดยโควตา

ดงักล่าวจะก าหนดเป็นรายปี และจะปรับปรุงในแต่ละฤดูการผลิตตามความตอ้งการของสหรัฐฯ  

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  2  กนัยายน  2559  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนสิงหาคม  

2559 วา่เพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปี  โดยส่งออกน ้ าตาลทรายขาวจ านวน 736,124 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

459,134 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 335,231 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และน ้าตาลทรายดิบ

จ านวน 2,228,678 ตนั ลดลงจาก 2,452,005 ตนั ในเดือนกรกฎาคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 1,476,209 ตนั  ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในเดือนสิงหาคม 2559 บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 3.029 ลา้นตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 2.951 ลา้นตนั ในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มข้ึนจาก 1.841 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 12.293 ลา้นตนั   ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดตั้งแต่ปี 2553/2554 และเพิ่มข้ึนจาก 9.058 ลา้นตนั  ในช่วง

เวลาเดียวกนัในปี 2558/2559 

วนัท่ี 31  สิงหาคม  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16  สิงหาคม 2559  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 
ปี 

2559/60 

ปี 

2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 44,825 47,808 - 6.24 355,347 322,673 +10.13 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,967 2,883 +2.91 19,878 16,295 +21.99 
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ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,930 2,186 -11.71 14,753 14,166 +4.14 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กก.) 

142.84 141.21 +1.15 129.34 127.57 +1.39 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

น ้าตาล (%) 

48.63 44.82 +8.50 45.39 41.55 +9.27 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%) (%) 

51.37 55.18 -6.90 54.61 58.45 -6.75 
 

เอเชีย 
 วนัท่ี  2 กนัยายน 2559  นาย  Djarot Kusumayakti  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ของ Bulog 
รายงานวา่ ในปีน้ีอินโดนีเซียจะน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 260,000 ตนั  โดยส่วนใหญ่จะน าเขา้จาก
บราซิล 
 

วจิารณ์และความเห็น 

               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั       

ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ซ้ือขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค และตามค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นส าคญั  นอกจากนั้นในช่วงทา้ยของ

สัปดาห์มีข่าวลือเก่ียวกบัจีนน าสตอ็คน ้าตาลส ารองของประเทศออกมาขายจ านวน 1-1.5 ลา้นตนั  ซ่ึงกดดนั

ใหต้ลาดปรับตวัลดลง  แต่เม่ือปรากฎวา่มีการน าสต็อคออกมาขายเพียง 300,000-500,000 ตนั  ประกอบกบั

ราคาน ้ามนัไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนและเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง  ราคาน ้าตาลจึงปรับตวัเพิ่มข้ึน  ส าหรับ     

ในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบดงัช่วงท่ีผา่นมา 

  

  

……………………………………………………. 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 5  กนัยายน  2559 
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