
www.sugarzone.in.th 

 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7  ตุลาคม  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 3 – 7 ตุลาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 40 ของ ปี 

2559  เคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาพุง่สู่ระดบั

สูงสุดในรอบกวา่  4  ปี อนัเป็นผลจากผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีตึงตวั แนวโนม้การขาดแคลนผลผลิตทัว่โลก     

การคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงในอินเดียและระยะเวลาการเก็บเก่ียวออ้ยท่ีสั้นลงในบราซิล แต่ราคาไม่สามารถ

ผา่นแนวตา้นท่ีระดบั 24.00 เซนต ์ ไปได ้  และปรับตวัลดลงอยา่งแรงตามแรงขายทางเทคนิคโดยกลุ่มกองทุน  

ก่อนท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ัง โดยท่ีดีลเลอร์ยงัคงมุ่งความสนใจไปท่ีภาวะผลผลิตน ้าตาลท่ีตึงตวัทัว่โลกเป็น

ส าคญั ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 22.52-23.90 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 23.42 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.42 เซนต ์ หรือ 1.83% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 21.79-22.98 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 22.63 เซนต ์  เพิ่มข้ึน 0.47 เซนต ์

หรือ 2.12% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 ตุลาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
30 กนัยายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 23.90 22.52 23.42 23.00 +0.42 
พฤษภาคม 2560 22.98 21.79 22.63 22.16 +0.47 
กรกฎาคม 2560 21.99 21.04 21.82 21.31 +0.51 
ตุลาคม 2560 21.24 20.51 21.19 20.72 +0.47 
มีนาคม 2561 20.83 20.17 20.79 20.35 +0.44 
พฤษภาคม 2561 19.97 19.46 19.94 19.55 +0.39 
กรกฎาคม 2561 19.30 18.85 19.22 18.90 +0.32 
ตุลาคม 2561 18.83 18.52 18.78 18.49 +0.29 
มีนาคม 2562 18.57 18.25 18.51 18.24 +0.27 
พฤษภาคม 2562 17.97 17.82 17.88 17.66 +0.22 
กรกฎาคม 2562 17.53 17.39 17.41 17.21 +0.20 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 4 ตุลาคม 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 69,407.7 80,081.4 78,961.1 74,012.3 63,923.2 
ผลผลิต 176,406.0 173,583.7 180,977.4 181,466.4 184,181.8 
การน าเขา้ 63,379.9 68,438.4 64,033.3 63,953.3 64,386.2 
การบริโภค 183,559.6 181,020.1 178,820.7 175,774.0 171,675.2 
การส่งออก 63,471.4 71,675.8 65,069.6 64,696.9 66,803.8 
สตอ็คปลายปี 62,162.6 69,407.7 80,081.4 78,961.1 74,012.3 
+/- ผลผลิต  2,822.3 -7,393.7 -489.0 -2,715.4 9,913.0 
+/- %  1.63 -4.09 -0.27 -1.47 5.69 
+/- การบริโภค 2,539.5 2,199.4 3,046.7 4,098.8 3,512.4 
+/-% 1.40 1.23 1.73 2.39 2.09 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละของการ 

บริโภค (%) 
33.87 38.34 44.78 44.92 43.11 

น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด -7,245.1 -10,673.7 1,120.3 4,948.8 10,089.1 
 

วนัท่ี  3  ตุลาคม 2559 ตลาดน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสญัญาเดือนตุลาคม 

2559 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น

จ านวน 15,215 ล็อต หรือ 772,922 เมตริกตนั โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล  13,228 ล็อต และอาร์เจนติน่า   1,987 

ล็อต โดยมีบริษทั บริษทั Louis Dreyfue (15,240 เมตริกตนั)  บริษทั  Sucden (23,978  เมตริกตนั)  บริษทั 

Alvean (232,969 เมตริกตนั)  บริษทั Wilmar (390,855 เมตริกตนั) และบริษทั Cofco (109,880 เมตริกตนั) เป็น

ผูส่้งมอบ และบริษทั Bunge  เป็นผูรั้บมอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  7 ตุลาคม 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงาน

วา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาว

จากบ้ีทได ้473,500 ตนั  จากปริมาณบ้ีท  3.31 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 36 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มีปริมาณ

บ้ีทเขา้สู่โรงงานเกือบ 4 ลา้นตนั  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.87% อตัราการหีบสกดั 14.3%   

 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  เกษตรกร

ชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 507,300 เฮคแต หรือ 45.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 516,500 เฮคแต 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 22.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 19.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.83 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.91 ตนั/ เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7  ตุลาคม  2559 

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 44,300 เฮคแต หรือ 46.7% ของพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้นฤดู

การผลิตน้ี 94,800 เฮคแต  ลดลงจาก 47,600 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้

จ านวน 1,817,300 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1,364,600 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.06 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึน

จาก 28.66  ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลแทบจะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 17.12%  เทียบกบั 17.09% ในปี

ก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 

วนัท่ี  30 กนัยายน 2559   ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร France Agrimer  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในสหภาพ 

ยโุรป (EU) ในปี 2559/2560 จะมีจ านวน 17.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 16% จากท่ีผลิตได ้ 14.9 ลา้นตนั ในปี 

2558/2559 เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 7.5%  นอกจากนั้น France Agrimer   คาดวา่ผลผลิตน ้าตาล

ของฝร่ังเศสในปี 2559/2560 จะมีจ านวนถึง 4.9 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4.8 ลา้นตนั  ท่ีผลิตไดใ้นปี 2558/2559  

เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 4.7% 
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อเมริกาใต้ 

 

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2559  นาย Ivan Melo ผูอ้  านวยการทางการคา้บริษทั Raízen Energia SA  ซ่ึงเป็น

ผูผ้ลิตน ้าตาลและเอทานอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบราซิล ไดใ้หส้ัมภาษณ์ส านกัข่าว Bloomberg วา่จากปัญหาสภาพ

อากาศท่ีเลวร้าย ท าใหผ้ลผลิตออ้ย/เฮคแตทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลลดลง  จะส่งผลใหป้ริมาณออ้ยเขา้หีบ

ในปี 2559/2560 ลดลงเหลือ 595-605 ลา้นตนั จาก 615-625 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  และในปีน้ี

คาดวา่จะปิดหีบออ้ยเร็วกวา่ปีก่อน 15-20 วนั โดยจะใชอ้อ้ย 46% ไปในการผลิตน ้าตาล  ซ่ึงจะผลิตน ้าตาลได ้

34.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 31.2 ลา้นตนั ในปี 2558/2559 

วนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนกนัยายน 2559  

มีจ านวน 3,188,980 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 1,763,706 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเพิ่มข้ึน

จาก 2,964,803 ตนั ในเดือนสิงหาคม รวมในเดือนกนัยายน 2559 บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 

2,697,030 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,412,859 ตนั ในปีก่อน และเทียบกบั 2,228,678 ตนั ในเดือนสิงหาคม  ขณะท่ี

ส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 491,950 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 350,848 ตนั ในปีก่อน  แต่ลดลงจาก 736,124 ตนั 

ในเดือนสิงหาคม   และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 

15.525 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 10.852 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  Job Economia  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2559/2560  จะมีจ านวน 35 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 200,000 ตนั จาก 34.8 ลา้นตนั  ในประมาณการเม่ือเดือนเมษายน  

โดยปริมาณออ้ยเขา้หีบคาดวา่จะมีจ านวน  632.4 ลา้นตนั  ลดลงจากประมาณการคราวก่อน 11.6 ลา้นตนั  

และหากรวมภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผลผลิตน ้าตาลทั้งประเทศจะมีจ านวน 38.7 ลา้นตนั  จาก

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 685 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2559/2560 

จะมีจ านวน 25.1 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 9% จาก 23 ลา้นตนั  ในปี 2558/2559 

 
เอเชีย 
 
 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2559  รัฐบาลในรัฐ Maharashtra คาดวา่ ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  

ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra มีแนวโนม้ลดลงเหลือไม่เกิน 5 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จาก 8.408 

ลา้นตนั ในปี 2558/2559 ซ่ึงต ่ากวา่ประมาณการของสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ท่ีวา่จะผลิตได ้ 
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6.27 ลา้นตนั  ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในฤดูการผลิตน้ีจะลดลงเหลือ 633,000 เฮคแต จาก 987,700 เฮคแต  ใน

ปีก่อน ท าใหป้ริมาณออ้ยเขา้หีบจะมีจ านวน 49.3 ลา้นตนั  จาก 74.3 ลา้นตนั ในขณะท่ี ISMA คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกออ้ยจะมีถึง 810,000 เฮคแต  และในปี 2559/2560 คาดวา่จะมีโรงงานจ านวน 140 โรงงานท่ีท าการ

ผลิต โดย 70 โรงงานเป็นของสหกรณ์  และอีก 70 โรงงาน เป็นของเอกชน  เทียบกบั 177 โรงงาน  เป็นของ

สหกรณ์ 99 โรงงาน และเอกชน 78 โรงงาน ในปี 2558/2559  นอกจากนั้น ในฤดูการผลิตน้ีจะเปิดท าการผลิต

น ้าตาลชา้กวา่ปกติ 6 สัปดาห์  โดยเปิดหีบ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  ซ่ึงอาจท าใหช้าวไร่ออ้ยบางส่วนส่งออ้ยไปยงั

โรงงานในรัฐ Karnataka ซ่ึงเร่ิมเปิดหีบในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

วนัท่ี  30 กนัยายน 2559  นกัวิเคราะห์จาก Rabobank คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) จะลดลงเหลือ 23.3 ลา้นตนั  ต ่าสุดในรอบ 7 ปี  นบัตั้งแต่ปี 2552/2553  ซ่ึง

ผลิตได ้18.9 ลา้นตนั   ลดลงจากปีก่อน 7%  ทั้งน้ี เพราะผลกระทบจากความแหง้แลง้ในรัฐ Maharashtra ท่ี

ต่อเน่ือง 2 ปีติดต่อกนั  และคาดวา่ในปี 2559/2560 อินเดียจะน าเขา้น ้าตาลเป็นจ านวน 2 ลา้นตนั  

นอกจากนั้น Rababank ยงัคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 2559/2560 จะมีจ านวน 7.5 

ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 800,000 ตนั จาก 6.7 ลา้นตนั ในปี 2558/2559 

 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในปากีสถานรายงานวา่  รัฐบาล

ปากีสถานจะอนุญาตใหมี้การส่งออกน ้าตาลเพิ่มจ านวน 350,000 ตนั  เน่ืองจากสต็อคน ้ าตาลมีจ านวนถึง 2.57 

ลา้นตนั  อน่ึง  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559  ปากีสถานไม่ไดส่้งออกเลย  และในไตรมาสแรกของปี 2559  

ปริมาณการส่งออกน ้าตาลมีจ านวน 272,000 ตนั เทียบกบัปี 2558  ท่ีมีการส่งออกทั้งส้ิน 515,000 ตนั  

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2559  นายสมศกัด์ิ  จนัทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

คาดวา่ผลกระทบจากความแหง้แลง้ จะท าใหป้ริมาณออ้ยเขา้หีบของไทยในปี 2559/2560  ลดลงเหลือ 91 

ลา้นตนั  จาก 94.05 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  ซ่ึงหมายความวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 9.3-9.4 ลา้นตนั  

จาก 9.6-9.7 ลา้นตนั 

วนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั  จะเปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบโควตา 

ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560  และฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
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ฤดูการผลติปี 2559/2560 

งวดส่งมอบ Hi-Pol. (M.T.) 
1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2560 36,000.00 
              รวม 36,000.00 

  

ฤดูการผลติปี 2560/2561 

งวดส่งมอบ Hi-Pol. (M.T.) 
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561 60,000.00 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2561 48,000.00 
              รวม              108,000.00 

 

วนัท่ี  30 กนัยายน 2559   The National Development and Reform Commission รายงานวา่ ในช่วง

ปลายเดือนตุลาคม รัฐบาลจีนวางแผนจะประมูลขายน ้าตาลจากสตอ็คส ารองของประเทศเป็นจ านวน 350,000 

ตนั  โดยก าหนดราคาเร่ิมตน้ 6,000 หยวน (899.48 เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั  อน่ึง  รัฐบาลจีนไม่ไดซ้ื้อน ้าตาลเพื่อ

เก็บเป็นสต็อคส ารองของประเทศตั้งแต่ปี 2556  และคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปี ท่ีจะมีการน าน ้าตาล

ออกมาประมูลขาย  โดยในปีปัจจุบนัสต็อคน ้าตาลส ารองมีจ านวนถึง 7 ลา้นตนั  มูลค่าประมาณ 4.2 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  (ค านวณจากราคาปิดตลาดน ้าตาลทรายขาวลอนดอนเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ 

597.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)   จีนเป็นประเทศผูน้ าเขา้น ้าตาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่

เป็นล าดบัท่ี 5 ของโลก  ซ่ึงในปี 2559/2560 คาดวา่จะมีสตอ็คน ้าตาลปลายปี 3.157 ลา้นตนั  มากเป็นล าดบัท่ี 

2 ของโลก รองจากอินเดีย 

  

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากภาวะผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ี

ตึงตวั แนวโนม้การขาดแคลนผลผลิตทัว่โลก การคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงในอินเดีย และระยะเวลาการเก็บ

เก่ียวออ้ยท่ีสั้นลงในบราซิล  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลให้ราคาเคล่ือนไหวสู่ระดบั

สูงสุดในรอบกวา่ 4  ปี  อยา่งไรก็ตามในบางช่วงราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร  และแรง

ขายตามปัจจยัทาง 



www.sugarzone.in.th 

 

-7- 

 

ดา้นเทคนิค  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 348,198 ล็อต  หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั  ลดลงจาก 348,218 ล็อต  

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น    และในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง 

ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

10  ตุลาคม 2559 
 


