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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8  เมษายน  2559 
                        

   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 4 - 8 เมษายน 2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 14  

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและ   

นกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัจากขอ้มูลของสหรัฐฯ บ่งช้ีวา่ นกัเก็งก าไรไดถื้อตัว๋ซ้ือสุทธิ (Net Long) มากเกินคาด 

รวมทั้งแรงขายตามปัจจยัทางเทคนิค ขณะท่ีเทรดเดอร์ยงัคงมุ่งความสนใจไปท่ีแนวโนม้การเก็บเก่ียวผลผลิต

ออ้ยท่ีเพิ่มข้ึนในบราซิลซ่ึงคาดวา่จะมีปริมาณสูงกวา่ปีท่ีแลว้ และค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์ และในช่วงสุดทา้ยแรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคาลดลงสู่ระดบัต ่าสุด

ในรอบ 5 สัปดาห์ (8 เมษายน 2559) ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 

(Short-Covering) ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 14.23-14.98 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.69 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.49 เซนต ์ หรือ  

3.23%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.44-15.04 เซนต ์และปิด

ตลาดท่ี 14.88 เซนต ์ ลดลง 0.39 เซนต ์หรือ 2.55% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
8 เมษายน  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 เมษายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2559 14.98 14.23 14.69 15.18 -0.49 
กรกฎาคม 2559 15.04 14.44 14.88 15.27 -0.39 
ตุลาคม 2559 15.19 14.68 15.10 15.41 -0.31 
มีนาคม 2560 15.65 15.17 15.59 15.85 -0.26 
พฤษภาคม 2560 15.44 14.98 15.38 15.62 -0.24 
กรกฎาคม 2560 15.21 14.78 15.16 15.37 -0.21 
ตุลาคม 2560 15.25 14.80 15.14 15.30 -0.16 
มีนาคม 2561 15.50 15.15 15.47 15.57 -0.10 
พฤษภาคม 2561 15.42 15.06 15.39 15.49 -0.10 
กรกฎาคม 2561 15.37 14.92 15.26 15.38 -0.12 
ตุลาคม 2561 15.47 15.25 15.33 15.42 -0.09 
มีนาคม 2562 - - 15.53 15.43 +0.10 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 6 เมษายน  2559  หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ของ 

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 และฤดูการผลิตปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                                                   หน่วย : ลา้นตนั 

หน่วยงาน วนัท่ีประมาณการ ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 
F.O.Licht   6 เมษายน 2559 -8.00 -4.90 
Morgan Stanley   4 เมษายน 2559 -4.70 - 
Platts’ Kingsman  24  มีนาคม 2559 -7.62 -4.90 
Green Pool Commodities  23  มีนาคม 2559 -6.65 -4.95 
Rabobank  14  มีนาคม 2559 -6.80 - 
F.O.Licht  14  มีนาคม 2559 -7.20 - 
Datagro  22  กุมภาพนัธ์ 2559 -4.86 - 
F.O.Licht  22  กุมภาพนัธ์ 2559 -6.50 - 
INTL FCStone  17  กุมภาพนัธ์ 2559 -7.00 - 
ISO  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -5.50 - 
Capital Economics  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -3.00 - 
Bioagencia  4  กุมภาพนัธ์ 2559 -3.61 - 
Morgan Stanley 21  ธนัวาคม 2558         -3.49 - 
Czarnikow 17  ธนัวาคม 2558 -8.20 - 
Platts’ Kingsman 15  ธนัวาคม 2558 -5.30 - 
JSG Commodities 1 0 ธนัวาคม 2558 -3.50 - 

  

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 7 เมษายน  2559  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซียใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 มีจ านวน 127,600 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 15,400 ตนั ในเดือนก่อน  โดยในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี 2559  น าเขา้จ  านวน 143,300 ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 145,100 ตนั ในปีก่อน อตัราภาษีน าเขา้
ในสองเดือนแรกอยูท่ี่  203  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  แต่ในเดือนมีนาคมอตัราภาษีน าเขา้เพิ่มข้ึนเป็น 240  
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เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  ส าหรับน ้าตาลทรายขาวน าเขา้ในเดือนกุมภาพนัธ์มีจ านวน 25,900 ตนั จาก 20,000 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมน าเขา้น ้าตาลทรายขาวในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์มีจ านวน 58,500 
ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 44,400 ตนั ในปีก่อน  อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลของกรมศุลกากรรัสเซียไม่ไดร้วมการน าเขา้
จากเบลารุสซ่ึงเป็นประเทศหลกัในการจ าหน่ายน ้าตาลทรายขาว 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 7 เมษายน  2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี  2 เมษายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 513,064 514,936 -0.36 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 38,794,618 37,586,491 3.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 4,261,252 4,179,642 1.95 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,323,876 1,203,270 10.02 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.98 11.12 -1.22 
ปริมาณโมลาส (%) 3.41 3.20 6.60 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.31 8.12 2.32 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.61 72.99 3.59 
 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 4 เมษายน  2559  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่  บราซิลส่งออกน ้ าตาลในเดือน

มีนาคม 2559 มีจ านวน 2.116 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) โดยลดลงจาก 2.742 ลา้นตนั ในเดือนก่อน  

และลดลงจาก 2.236 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยบราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 

1.647 ลา้นตนั จาก 2.267 ลา้นตนั ในเดือนก่อน และจาก 1.817 ลา้นตนั ในเดือนมีนาคม 2558 และส่งออก

น ้าตาลทรายขาวประมาณ  431,587 ตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 437,105 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์  แต่เพิ่มข้ึนจาก 

385,343 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และในปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล

จ านวน 25.124 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก 24.666 ลา้นตนั ในปีก่อน  แต่ลดลงจาก 27.053 

ลา้นตนั ในปี 2556/2557 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 8  เมษายน 2559  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในปี 2558/2559 

เพียงส้ินเดือนมีนาคม 2559 ดงัน้ี 

                                                                หน่วย : ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ มีนาคม ตุลาคม-มีนาคม 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 

น ้าตาลจากออ้ย 1,812,300 2,264,400 7,156,000 8,813,600 
  น ้าตาลจากบ้ีท - - 839,800 737,800 
     รวม 1,812,300 2,264,400 7,995,800 9,551,400 

 

วนัท่ี 5 เมษายน  2559  มีรายงานวา่บริษทั PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X ของอินโดนีเซีย

ไดต้ั้งเป้าหมายไวว้า่ในปี 2559 จะผลิตน ้าตาลได ้475,000 ตนั เพิ่มข้ึน 10% จาก 431,000 ตนั ในปี 2558 โดย

ปริมาณน ้าตาลคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 8.5% จาก 8.3% ในปี 2558 

วนัท่ี 4 เมษายน  25598  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 20 มีนาคม  2559 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 19,299,744 20,242,951 -4.66 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,860,737 1,988,226 -6.41 
โมลาส (ตนั) 781,747 764,979 2.19 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.64 9.82 -1.84 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.05 3.78 7.19 

 

วจิารณ์และความเห็น 

       ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากมีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2559  

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ไดถื้อตัว๋ซ้ือสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวนถึง 224,258 ล็อต  เทียบกบัท่ีเคย

ถือตัว๋ซ้ือสุทธิ  (Net Long)  สูงสุด 230,934 ล็อต  เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์  2551  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่ง 
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หนาแน่นและต่อเน่ือง  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ 

ท่ี 14.23 เซนต ์(8 เมษายน 2559)  ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-

Coverimg) ส าหรับในระยะสั้น ๆ ตลาดใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแนวโนม้การเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยในบราซิล  

ซ่ึงคาดวา่จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  และหากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลง

ไปจากเดิม ราคาน ้าตาลมีโอกาสท่ีจะปรับตวัลดลงไดอี้กตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

--------------------------------------- 

 

 

  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11  เมษายน  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


