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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6  มกราคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (2 - 6 มกราคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์แรกของปี 

2560 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 2 มกราคม 2560  ตลาดปิดท าการเน่ืองในเทศกาลข้ึนปีใหม่ และ

ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ท่ามกลางความวติกเก่ียวกบัภาวะการขาดแคลนออ้ยในอินเดีย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่

เป็นล าดบัท่ี  2 ของโลก  โดย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โรงงานน ้าตาล 25 แห่ง ในรัฐ Maharashtra ไดห้ยดุท า

การผลิตแลว้ เน่ืองจากขาดแคลนออ้ย และคาดวา่โรงงานส่วนใหญ่จะหยดุท าการผลิตภายในส้ินเดือน

กุมภาพนัธ์ นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บแรงหนุนจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง และเงินเรียลของบราซิลได้

แขง็ค่าข้ึน แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเคล่ือนไหวถึงระดบั

สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ (5 มกราคม 2560)  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบา้งตามแรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-

taking) หลงัราคาน ้าตาลบวกข้ึน 6 วนัติดต่อกนั  ประกอบกบัมีรายงานวา่อินเดียจะยงัไม่ลดภาษีน าเขา้น ้าตาล  

และผลผลิตน ้าตาลของจีนในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 2.30 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 1.92 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีการผลิตก่อน  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม

สัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.58-21.18 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.75 เซนต ์

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.24 เซนต ์หรือ 6.36% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 19.32-20.65 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.41 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 1.16 เซนต ์หรือ 6.03% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
6 มกราคม 2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 21.18 19.58 20.75 19.51 +1.24 
พฤษภาคม 2560 20.65 19.32 20.41 19.25 +1.16 
กรกฎาคม 2560 19.99 18.87 19.92 18.85 +1.07 
ตุลาคม 2560 19.59 18.63 19.55 18.65 +0.90 
มีนาคม 2561 19.35 18.49 19.33 18.58 +0.75 
พฤษภาคม 2561 18.67 18.00 18.66 18.10 +0.56 
กรกฎาคม 2561 18.03 17.50 18.00 17.55 +0.45 
ตุลาคม 2561 17.66 17.27 17.58 17.35 +0.23 
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มีนาคม 2562 17.47 17.13 17.35 17.30 +0.05 
พฤษภาคม 2562 19.96 16.66 16.84 16.89 -0.05 
กรกฎาคม 2562 16.59 16.35 16.51 16.59 -0.08 
ตุลาคม 2562 16.59 16.31 16.51 16.60 -0.09 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 2  ธนัวาคม  2560  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 
2559/2560 เพียงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้5.3 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 5.0 ลา้น
ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี 60 โรงงานท่ียงัคงเปิดท าการผลิต  เพิ่มข้ึนจาก 27 โรงงานในปีก่อน 
และ 15 โรงงานไดห้ยดุท าการผลิตแลว้  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวนทั้งส้ิน 51.3 ลา้นตนั  โดยส่งเขา้โรงงานแลว้ 43.5 
ลา้นตนั  นอกจากนั้นโรงงานยงัผลิตกากน ้าตาลได ้1.4 ลา้นตนั  และเยือ่กระดาษ 1.0 ลา้นตนั  ในขณะเดียวกนั
นบัแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตในวนัท่ี 1 สิงหาคม รัสเซียไดส่้งออกน ้าตาลทรายขาวกวา่ 100,000 ตนั  โดยส่งออกไป
ยงัคาซคัสถาน (38,300 ตนั)  ทาจิกิสถาน (12,300 ตนั)  และ   อาเซอร์ไบจนั (7,900 ตนั) 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 4  มกราคม  2560  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 119,303 121,958 -2.18 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 9,541,310 10,042,869 -4.99 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 911,922 977,956 -6.75 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.56 9.74 -1.85 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.64 8.02 -4.74 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.98 82.35 -2.88 

 

วนัท่ี 4 มกราคม 2560 แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณออ้ย  

ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียงวนัท่ี 25 

ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,603,410 999,272 +60.46 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 173,848 94,563 +83.84 
โมลาส (ตนั) 61,793 37,055 +66.76 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 10.84 9.46 +14.57 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.85 3.71 +3.93 

 

วนัท่ี 3  มกราคม 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี         

18  ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 557,626 522,727 6.68 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.93 12.52 -4.67 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 117.08 127.05 -7.85 
 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 3  ธนัวาคม  2560  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนธนัวาคม   

2559 มีจ านวน 2.643 ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 2.628 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจาก 2.900 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 2,087,583 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 

2,072,625 ตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจาก  2,184,598 ตนั ในเดือนธนัวาคมปีก่อน น ้าตาลทรายขาวส่งออก

จ านวน 510,666  ตนั ลดลงจาก 511,074 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน  และจาก 658,056 ตนั ในปีก่อน  รวมในช่วง 

9 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 23.005 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาล

ทรายดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 18.738 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีสูงสุดเป็นล าดบัท่ีสอง

จากท่ีเคยส่งออกจ านวน 23.987 ลา้นตนั ในปี 2553/2554 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 6 มกราคม 2560 สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีน ในฤดูการผลิตปี 

2559/2560 เทียบกบัในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ดงัน้ี 
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                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
  น ้าตาลจากออ้ย 1,522.0 1,201.9 +26.63 
  น ้าตาลจากบ้ีท 774.6 714.3 + 8.44 
       รวม 2,296.6 1,916.2 + 19.85 
วนัท่ี 5 มกราคม 2560 The Western India Sugar Mills Association (WISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาล

ของอินเดียในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะลดลงเหลือ 22 ลา้นตนั  ลดลง 4.3% จาก 23 

ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  เน่ืองจากคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra  จะลดลงเหลือ 4.5 ลา้น

ตนั จาก 5.5 ลา้นตนั  เน่ืองจากขาดแคลนออ้ยเพราะผลกระทบจากความแหง้แลง้ ในขณะท่ีปริมาณการบริโภค

น ้าตาลภายในประเทศจะมีจ านวน 25 ลา้นตนั   

วนัท่ี 3  มกราคม  2560   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในเดือนช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคมของฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีจ านวน 2.761 ลา้นตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 2.588 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธนัวาคม แต่ลดลงจาก 3.263 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 

8.090 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 8.056 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 

462 โรงงานท่ีท าการหีบออ้ยลดลงจาก 481 โรงงาน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และมากกวา่สองสัปดาห์ท่ี

แลว้ 22 (41) โรงงาน โดยรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได ้2.525 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.370  ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานทั้งหมด 147  โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย โดย 25โรงงานไดห้ยดุท าการหีบออ้ย 

โรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในเมือง Marathwada, Solapur และ

Ahmednagar เทียบกบั 169 โรงงานในการด าเนินการหีบออ้ยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ ISMA รายงาน

วา่โรงงานในเมือง Kolhapur, Sangli , Satara และ Pune ไม่ไดเ้ป็นผลกระทบจากภยัแลง้และหีบออ้ยไดใ้นระดบั

ท่ีใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน  โดยโรงงานในทั้ง 4 เมืองหีบออ้ยได ้55-60%  ของรัฐ Maharashtra ท่ีผลิตได ้ ส่วนใน

รัฐ Uttar Pradesh มีโรงงานน ้ าตาล  116 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย มีออ้ยเขา้หีบ 27.8 ลา้นตนั และผลิตน ้าตาล

ได ้2.740 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัเท่ากบั 9.86%  เทียบกบั  113 โรงงานด าเนินการหีบออ้ย มีออ้ยเขา้หีบ 17.8 

ลา้นตนั และผลิตน ้าตาลได ้ 1.797 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัเท่ากบั 10%  ในปีก่อน  ในรัฐ Karnataka ผลิต

น ้าตาลได ้1.56 ลา้นตนั  นอ้ยกวา่ปีก่อน 34,000 ตนั โดยมีโรงงาน 56 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย นอ้ยกวา่ใน

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 7 โรงงาน และมี 5 โรงงานท่ีไดห้ยดุท าการหีบออ้ยแลว้ในปีการผลิตน้ี และคาดวา่

ในปี 2559/2560 ผลผลิต 
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น ้าตาลจะลดลง 3.1 ลา้นตนั จาก 4.05 ลา้น ในปีก่อน ในรัฐ Gujarat  มีโรงงาน 20 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย 

ผลิตน ้าตาลได ้350,000 ตนั  เทียบกบั  19 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ยและผลิตน ้าตาลได ้461,000 ตนั ในปีก่อน 

ในรัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงานน ้าตาล 24 โรงงานไดเ้ร่ิมตน้หีบออ้ยในช่วงกลางเดือน

ธนัวาคม (นอ้ยกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน) และผลิตน ้าตาลได ้180,000 ตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 18,000 ตนั ในรัฐ  Tamil 

Nadu มี 25 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้125,000 ตนั  เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 101,000 ตนัในปีก่อน  

ในรัฐ Bihar มี  11 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้ 150,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 137,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงาน 11 โรงงาน 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   

วนัท่ี 3  มกราคม  2560   มีรายงานวา่  รัฐบาลอินเดียไดจ้ดัสรรน ้าตาลทรายดิบจ านวน 8,424 

ตนั เพื่อการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตโ้ควตา้อตัราภาษีศุลกากร TRQ ในอตัราภาษีน าเขา้ท่ีศูนย ์

อยา่งไรก็ตามปริมาณดงักล่าวยงัคงเป็นการส่งออกส าหรับอตัราภาษีส่งออกของอินเดียท่ี 20% และน ้าตาล

จ านวนน้ีตอ้งน าเขา้ถึงสหรัฐฯ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อินเดียไดรั้บโควตาน าเขา้สหรัฐฯ ในปี 

2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน  10,293 ตนั แต่ส่งออกไปจริงเพียง 7,317 ตนั 

วนัท่ี 5 มกราคม 2560 นาย Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีกระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียกล่าว 

วา่  กระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.5 ลา้นตนั  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการใชข้องอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 อน่ึง ในปี 2559  

ปริมาณน าเขา้น ้าตาลทรายดิบมีจ านวนทั้งส้ิน 3.2 ลา้นตนั                                                                               

วนัท่ี 4  มกราคม  2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 5,708,416 6,640,956 -14.04 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 489,407 590,466 -17.12 
โมลาส (ตนั) 202,123 252,061 -19.81 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.57 8.89 -3.57 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.54 3.80 -6.71 
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วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตาม

แรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะ

นอ้ยกวา่ท่ีเคยคาดการณ์ไว ้  ประกอบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง  และเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึน  

แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดใน

รอบ 7 สัปดาห์ ท่ีระดบั 21.18 เซนต ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบา้งตามแรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-taking) 

ประกอบกบัมีข่าวอินเดียจะยงัไม่ลดภาษีน าเขา้น ้าตาล และผลผลิตน ้าตาลของจีนในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  ไดเ้พิ่มข้ึนมาก  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร   ต่าง ๆ ณ วนัท่ี 

3 มกราคม 2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 149,628 ล็อต หรือประมาณ 7.60 

ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้นท่ีถือ Net Long  130,095 ล็อต  หรือประมาณ 6.61 ลา้นตนั ส่วนใน

ระยะสั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

9  มกราคม  2560 


