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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 5  สิงหาคม  2559 
                        

      ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 1 – 5 สิงหาคม  2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

31 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อนค่อนขา้งมาก    

โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงโดยใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะท่ีเทรด

เดอร์คาดวา่การแขง็ค่าของดอลลาร์อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาวะทางเทคนิค หลงัจากนั้นราคาได้

ปรับตวัข้ึนตามแรงซ้ือของกลุ่มนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มา ประกอบกบัไดรั้บแรงหนุนจากภาวะผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด  (deficit)  ในปี 2558/2559 และ 2559/2560  ค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง  ขณะท่ีการแขง็

ค่าข้ึนของเงินเรียลบราซิลดึงดูดแรงซ้ือเพื่อเก็งก าไร ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.73-20.47 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.35 เซนต ์เพิ่มข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน 1.30 เซนต ์ หรือ 6.82%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

19.18-20.81 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.71 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.27 เซนต ์หรือ 6.53% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5  สิงหาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
29 กรกฎาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 20.47 18.73 20.35 19.05 +1.30 
มีนาคม 2560 20.81 19.18 20.71 19.44 +1.27 
พฤษภาคม 2560 20.09 18.63 20.02 18.86 +1.16 
กรกฎาคม 2560 19.45 18.15 19.38 18.38 +1.00 
ตุลาคม 2560 19.12 17.89 19.05 18.14 +0.91 
มีนาคม 2561 18.93 17.79 18.86 18.03 +0.83 
พฤษภาคม 2561 18.40 17.43 18.34 17.67 +0.67 
กรกฎาคม 2561 17.97 17.20 17.91 17.42 +0.49 
ตุลาคม 2561 17.66 17.08 17.63 17.30 +0.33 
มีนาคม 2562 17.57 17.10 17.56 17.30 +0.26 

.26.26 พฤษภาคม 2562 17.18 16.98 17.24 16.93 +0.31 
กรกฎาคม 2562 17.15 16.98 17.15 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี  3  สิงหาคม  2559 F.O.Licht  คาดการณ์ดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2559/2560  (ตุลาคม-

กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                              หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 

สตอ็คตน้ปี 70,289.2 80,295.6 78,826.8 73,979.8 63,903.3 
ผลผลิต 174,759.9 173,661.2 181,275.6 181,347.8 184,183.6 
การน าเขา้ 64,083.4 67,816.5 64,091.2 63,986.3 64,386.2 
การบริโภค 183,549.8 180,965.1 178,779.1 175,785.1 171,710.8 
การส่งออก 64,209.3 70,519.1 65,118.8 64,701.9 66,782.6 
สตอ็คปลายปี 61,373.4 70,289.2 80,295.6 78,826.8 73,979.8 
+/- ผลผลิต  1,098.7 -7,614.4 -72.2 -2,835.8 9,915.1 
+/- %  0.63 -4.20 -0.04 -1.54 5.69 
+/- การบริโภค 2,584.7 2,186.0 2,994.0 4,074.3 3,528.2 
+/-% 1.43 1.22 1.70 2.37 2.10 
สต็อคเม่ือเทียบเป็นร้อยละ

ของการบริโภค (%) 
33.44 38.84 44.91 44.84 43.08 

น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด -8,915.8 -10,006.4 1,468.8 4,847.0 10,076.5 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  4  สิงหาคม  2559 The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบ

บ้ีทคร้ังท่ี 4 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.43 13.00 14.60 13.30 13.20 12.50 13.32 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 356.0 347.0 358.0 359.0 352.0 306.0 344.4 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

47.81 45.11 52.27 47.75 46.46 38.25 45.97 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

34.53 31.92 33.29 31.95 30.62 27.54 31.06 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

4.64 4.15 4.86 4.07 4.04 3.44 4.11 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 90,000 90,200 
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วนัท่ี  2  สิงหาคม  2559  มีรายงานวา่อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของสหภาพศุลกากรของ 

รัสเซีย คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนกนัยายน 2559  จะอยูท่ี่ 140 เหรียญสหรัฐ/ตนั ไม่เปล่ียนแปลง

จากเดือนสิงหาคม และลดลงจาก 205 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในเดือนกรกฎาคม ส าหรับอตัราภาษี 140 เหรียญ

สหรัฐ/ตนั เป็นอตัราภาษีน าเขา้ต ่าสุด ระหวา่ง 140-270 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซ่ึงมีผลถึงส้ินเดือนเมษายน 

และถูกน ามาใชเ้ม่ือค านวณราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเฉล่ียท่ีเท่ากบั 18.01 เซนต/์ปอนด ์ หรือสูง

กวา่ โดยราคาเฉล่ียในระหวา่งเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 19.69 เซนต/์ปอนด ์เพิ่มข้ึนจาก 19.34 เซนต/์ปอนด ์ใน

เดือนมิถุนายน 

 วนัท่ี  2  สิงหาคม  2559  มีรายงานวา่ในเดือนกรกฎาคม 2559 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจาก

บ้ีทได ้ 490 ตนั  และผลิตจากน ้าตาลทรายดิบท่ีน าเขา้ได ้ 61,000 ตนั  รวมในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 

รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 366,100 ตนั โดยเป็นน ้าตาลท่ีผลิตจากบ้ีทจ านวน 164,500 ตนั  และผลิต

จากน ้าตาลทรายดิบจ านวน 201,600 ตนั เทียบกบัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ซ่ึงผลิตน ้าตาลได ้ 599,200 

ตนั โดยเป็นน ้าตาลท่ีผลิตจากบ้ีทจ านวน 75,800 ตนั  และผลิตจากน ้าตาลทรายดิบจ านวน 523,500 ตนั   

โดยน ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตจากน ้าตาลทรายดิบท่ีน าเขา้นบัวา่เป็นจ านวนท่ีต ่าท่ีสุด 

 วนัท่ี  4  สิงหาคม  2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน

รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 3 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.3 14.1 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 340 305 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 34.53 31.92 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 4.91 4.34 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 101,000 - 
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 วนัท่ี  2  สิงหาคม  2559  มีรายงานวา่  ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม ยเูครนมีสต็อคน ้าตาลจ านวน 520,000 

ตนั  หรือ นอ้ยกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 36%   และในช่วง  10 เดือนแรกของปี 2558/2559 

(กนัยายน-สิงหาคม)  ปริมาณการบริโภคคาดวา่จะมีจ านวน 1.387 ลา้นตนั ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกมี

จ านวน 73,000 ตนั (ส่วนใหญ่เป็นคาซคัสถานและโรมาเนีย)  ส่วนปริมาณการน าเขา้มีจ  านวน 47,000 ตนั 

(ส่วนใหญ่มาจากเนเธอร์แลนดแ์ละบราซิล) 

วนัท่ี 1  สิงหาคม  2559 ส านกังานสถิติของโครเอเชียคาดการณ์วา่ ในปี 2559 โครเอเชียจะ 

เพาะปลูกบ้ีทไดป้ระมาณ 16,000 เฮคแต เพิ่มข้ึน 14% จาก 14,000 เฮคแต  ในปีก่อน และลดลงอยา่งมาก

จาก 21,900 เฮคแต ในปี 2557  โดยผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยท่ีู 54.5 ตนั/เฮคแต  จาก 63.6 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  

ส าหรับผลผลิตบ้ีทในปี 2558 มีจ านวน 757,000 ตนั  ลดลงเกือบ 46% จาก 1.392 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 สวสิเซอร์แลนด์รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2559 เพียง ณ 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559  เป็นดงัน้ี 

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

(2554-2558) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.70 17.20 13.90 14.80 16.50 15.30 15.50 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 30.90 41.60 58.40 31.00 45.10 59.30 47.10 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  4.24 7.09 8.11 4.64 7.44 9.08 7.27 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 14.10 17.80 13.70 16.00 15.80 15.60 15.80 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 38.60 37.10 55.40 25.00 50.90 65.00 46.70 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  5.46 6.50 7.56 4.02 8.02 10.15 7.25 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  2  สิงหาคม  2559 กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 

ในเดือนกรกฎาคม  2559  จ  านวน  2,452,005  ตนั   เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 1,952,327 ตนั ในช่วงเวลา 
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เดียวกนัของปีก่อน และจาก 2,324,406 ตนั ในเดือนมิถุนายน และส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 459,134 

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 399,278 ตนั ในปีก่อน และจาก 361,557 ตนั ในเดือนมิถุนายน  โดยส่งออกน ้าตาลทั้งหมด

จ านวน 2.911 ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 2.352 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเพิ่มจาก 

2.686 ลา้นตนั ในเดือนมิถุนายน ซ่ึงเป็นจ านวนสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ส าหรับการส่งออกน ้าตาล

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) มีจ  านวน 9.264 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  

เพิ่มข้ึนจาก 7.217 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 1  สิงหาคม  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนกรกฎาคม ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 46,739 29,402 58.97 261,397 225,197 16.07 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,830 1,452 94.90 13,806 10,606 30.17 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,912 1,394 37.16 10,759 9,777 10.04 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กก.) 

133.25 132.42 0.63 125.40 123.07 1.89 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.68 39.13 21.85 44.21 40.17 10.06 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%) (%) 

52.32 60.87 -14.05 55.79 59.83 -6.75 
 

 วนัท่ี 1  สิงหาคม  2559 มีรายงานวา่จากความแหง้แลง้ท่ีรุนแรงท าใหค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลของ     

โบลีเวยีในปี 2559 ลดลงเหลือ 8.5 ลา้น quintales  (390,000 ตนั)  จาก  9 ลา้น quintales  (415,000 ตนั) ใน

ปี 2558  และเทียบกบั 9.5 ลา้น quintales ในปี 2557  และ 11 ลา้น quintales ในปี 2556 ขณะท่ีการบริโภค

อยูท่ี่ประมาณ 8.5-9.0 ลา้น quintales  และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะลดลง 20-25%   โดยเม่ือวนัท่ี 29 

กรกฏาคมท่ีผา่นมารัฐบาลโบลิเวยีไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกบัผลกระทบของภยัแลง้แลว้ 

 

เอเชีย 
วนัท่ี 1  สิงหาคม  2559  กระทรวงเกษตรของอินเดียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559  

พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของอินเดียอยูท่ี่ 4.683 ลา้นเฮคแต เพิ่มข้ึน 142,000 เฮคแต จากสัปดาห์ก่อน  
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และเพิ่มข้ึนมากกวา่ 92,000 เฮคแต จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของ

อินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) อยู่

ท่ีประมาณ 4.991 ลา้นเฮคแต ลดลง 5.5%  จาก 5.284 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี 1  สิงหาคม  2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  คาดวา่ผลกระทบจากความ

แหง้แลง้จะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ในปี 2559/2560 ลดลง 40% เหลือ 5.0 ลา้นตนั จาก 8.4 

ลา้นตนั ในปี 2558/2559  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะลดลงเหลือ 780,000 เฮตแต จาก 1.05 ลา้นเฮคแต  ส่วน

ในรัฐ  Uttar Pradesh คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้2.335 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.302 ลา้นตนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คปรับตวัสูงข้ึนจากสัปดาห์ก่อนค่อนขา้งมาก  

หลงัจากในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงจนถึงใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ท่ีเขา้ทดสอบใน

วนัท่ี 29 กรกฎาคม  (18.71 เซนต)์  โดยบรรดาผูค้า้และนกัเก็งก าไรในตลาดต่างคาดวา่การแขง็ค่าของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาวะทางเทคนิค  แต่ภายหลงัจากท่ีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า

ลง และจากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลโลกขาดแคลน (deficit) ปี 2558/2559  และ 2559/2560  ท่ีเพิ่มข้ึน ได้

หนุนให้ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวสูงข้ึน  แมว้า่จะถูกสกดักั้นจากการหีบออ้ยของบราซิลท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว  และในช่วงทา้ยตลาดราคาน ้าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 3 

สัปดาห์ ท่ีเหนือระดบั 20 เซนต ์ ตามการแขง็ค่าข้ึนของเงินเรียลบราซิลท่ีดึงดูดแรงซ้ือเพื่อเก็งก าไร  ส าหรับ

ในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม ่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

……………………………………………………. 
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