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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8  กรกฎาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 4 – 8  กรกฎาคม 2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 

ท่ี 27  ของปี 2559  ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ตลาดปิดท าการ เน่ืองจากเป็น

วนัชาติของสหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยหลงัจากวนัหยดุเน่ืองในวนัชาติของสหรัฐฯ ราคาน ้าตาล ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน

โดยไดแ้รงหนุนจากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งข้ึน  แต่หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัดลง โดยเป็นผลจากแรงขายเพื่อ

ท าก าไรเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความวติกเก่ียวกบัภาวะไร้เสถียรภาพในสหภาพยโุรป    ภาวะชะงกังนั

ของเศรษฐกิจโลกท่ียาวนานข้ึนหลงัองักฤษลงมติออกจากสหภาพยโุรปหรือ  Brexit   และการหีบออ้ยท่ี

เพิ่มข้ึนในบราซิล  เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ซ่ีงส่งผลใหร้าคาในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559  ปรับตวั

ลดลงมากท่ีสุดในรอบ 2 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา

เดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.44-21.10 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.57 เซนต ์ลดลง

จากสัปดาห์ก่อน 1.21 เซนต ์ หรือ  1.21%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 19.72-21.13 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.81 เซนต ์ลดลง 1.03 เซนต ์หรือ 4.94% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

8 กรกฎาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
1 กรกฎาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 21.10 19.44 19.57 20.78 -1.21 
มีนาคม 2560 21.13 19.72 19.81 20.84 -1.03 
พฤษภาคม 2560 19.99 18.93 19.08 19.72 -0.64 
กรกฎาคม 2560 19.12 

12 

18.25 18.49 18.87 -0.38 
ตุลาคม 2560 18.61 17.86 18.16 18.38 -0.22 
มีนาคม 2561 18.27 17.75 18.01 18.10 -0.09 
พฤษภาคม 2561 17.73 17.31 17.57 17.59 -0.02 
กรกฎาคม 2561 17.46 17.10 17.34 17.28 +0.06 
ตุลาคม 2561 17.37 16.95 17.26 17.11 +0.15 
มีนาคม 2562 17.35 16.87 17.26 17.03 +0.23 
พฤษภาคม 2562 16.72 16.35 16.76 16.52 +0.24 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2559 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียใน 5 เดือน
แรกของปี 2559 (มกราคม-พฤษภาคม) ดงัน้ี 

 
 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 188,800 400,000 -52.80 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 132,600 112,300 +18.08 

 

วนัท่ี  8 กรกฎาคม  2559  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ 

ทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ดงัน้ี 

 

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

น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 125.0 117.0 139.0 123.0 123.0 91.0 118.6 

ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 12.13 10.76 12.93 10.95 10.70 8.19 10.71 

จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 90,000 90.200 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ย และน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559  
เพียง ณ วนัท่ี  2 กรกฎาคม  2559  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 778,941 782,814 -0.49 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 54,182,834 53,540,908 1.20 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 6,115,377 5,977,109 2.31 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) - 1,776,063 - 
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อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.16 1.10 
ปริมาณโมลาส (%) - 3.32 - 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.85 7.64 2.81 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.56 68.40 1.70 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  4  กรกฎาคม  2559 กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในเดือน 

มิถุนายน 2559  จ านวน 2,685,963 ตนั  (tel quel) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 2,011,806 ตนั ในเดือนพฤษภาคม  และ

จาก 1,999,688 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 2,324,406 ตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 1,497,905 ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน  และเป็นน ้าตาลรีไฟน์จ านวน 361,557 ตนั  ลดลง

จาก 501,782 ตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 25,826 39,657 -34.88 166,714 149,018 11.88 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,199 1,977 -39.35 8,185 6,625 23.55 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,074 1,671 -35.73 6,912 6,373 8.46 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กก.) 

119.53 124.07 -3.66 121.89 119.05 2.39 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

40.76 42.17 -3.34 42.27 39.19 7.86 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%) (%) 

59.24 57.83 2.44 57.73 60.81 -5.06 
 

เอเชีย 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม  2559 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย

ของ 

อินเดียในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) จากภาพถ่ายดาวเทียมเม่ือปลายเดือนมิถุนายนวา่จะมีประมาณ 

4.991   ลา้นเฮคแต   ลดลง 5.5%   จาก 5.284 ลา้นเฮคแต  ในปีก่อน   และผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย                
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ปี  2559/2560 ในเบ้ืองตน้น่าจะลดลงเหลือ 23.26 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จาก 25.1 ลา้นตนั ท่ี

คาดการณ์วา่จะผลิตไดใ้นปี 2558/2559 โดยพื้นท่ีเพาะปลูกในรัฐ Uttar Pradesh  จะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 

2.335 ลา้นเฮคแต เทียบกบั 2.302 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน และ ISMA คาดวา่ในปี 2559/2560  จะมีปริมาณ

ผลผลิตท่ีดีข้ึนเน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากรัฐ Maharashtra และรัฐ Karnataka  โดยใน

รัฐ Uttar Pradesh มีอากาศดี และมีปริมาณน ้าฝนท่ีเพียงพอ  ดงันั้น ในปี 2559/2560 ผลผลิตน ้าตาลคาดวา่

จะมีประมาณ  7.540 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.822 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัรัฐ 

Maharashtra ท่ีพื้นท่ึเพาะปลูกในปี 2559/2560 จะลดลงเหลือ 780,000 เฮคแต จาก 1.05 ลา้นเฮคแตในปี

ก่อน  เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ในปีท่ีผา่นมา ปริมาณฝนตกนอ้ยและมีน ้านอ้ยส าหรับการชลประทาน โดย

ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 6.15 ลา้นตนั  จาก 8.408 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  ในขณะเดียวกนัในรัฐ 

Karnataka  พื้นท่ีเพาะปลูกจะลดลงเหลือ  415,000 เฮคแต จาก 510,000 เฮคแต ฝนตกนอ้ยและภาวะภยัแลง้ 

ท าใหค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี  2559/2560 จะมีประมาณ 3.22 ลา้นตนั ลดลงจาก  4.071 ลา้นตนั  ท่ีคาด

วา่จะผลิตไดใ้นปี 2558/2559 ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของรัฐ Tamil Nadu ในปี 2559/2560 ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 

265,000 เฮคแต จาก 250,000    เฮคแต ในปีก่อน และเน่ืองจากปริมาณน ้าฝนท่ีดี ท าใหค้าดวา่ปริมาณ

ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.56 ลา้นตนั จาก 1.393 ลา้นตนั ส าหรับผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2558/2559 ถึงเพียง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  มีจ  านวน 24.815 ลา้นตนั   และอีกจ านวน 275,000 ตนั คาดวา่จะ

ผลิตเพิ่มในรัฐ Tamil Nadu   และรัฐ  Karnataka จนถึงส้ินเดือนกนัยายน   รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 

2558/2559 จะมีจ านวน 25.1 ลา้นตนั   

 

วนัท่ี  6  กรกฎาคม  2559  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในฤดูการผลิตปี 

2558/2559 ถึงส้ินเดือนมิถุนายน 2559  ดงัน้ี 

                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 
  น ้าตาลจากออ้ย 7,852.1 9,818.2 -20.03 
  น ้าตาลจากบ้ีท 849.8 737.8 +15.18 
     รวม 8,701.9 10,556.0 -17.56 
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วจิารณ์และความเห็น 

  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน ตามแรงขายเพื่อท าก าไรและเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดจาดความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเสถียรภาพ

ขององักฤษและสหภาพยโุรป (EU)  นอกจากนั้นสภาพอากาศท่ีดีข้ึนท าใหก้ารเก็บเก่ียวออ้ยส่งเขา้โรงงาน

ในบราซิล  รวมถึงการส่งออกน ้าตาลท าไดดี้ข้ึน  หลงัจากในช่วง 1-15  มิถุนายน 2559  มีฝนตก  ท าให้

ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีเพียง 25.83 ลา้นตนั  ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 34.88%  และผลิตน ้าตาลได ้

1.20 ลา้นตนั ลดลง 39.35%  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกัไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559  

ปรับตวัลดลงมากสุดในรอบ 2 เดือน นบัแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม  2559  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11 กรกฎาคม   2559 
 

  


