
สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันท่ี  5 – 9  ธันวาคม 2559 
                        

         ตลาดน า้ตาลทรายดบินิวยอร์คประจ าสปัดาห์นี ้ (5 – 9 ธนัวาคม  2559) ซึง่เป็นสปัดาห์ท่ี 49 

ของปี 2559 ราคาน า้ตาลเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นสปัดาห์แรก หลงัจากลดลงตอ่เน่ือง 8 สปัดาห์

ตดิตอ่กนั  ตามการเข้ามาซือ้น า้ตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ  

เม่ือราคาน า้ตาลในเดือนใกล้เข้าไปทดสอบแนวรับท่ีระดบัต ่าสดุในรอบ 4 เดือน (วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559) 

ประกอบกบับริษัท  Petrobras  ของบราซิลได้ประกาศขึน้ราคาน า้มนัดีเซลและน า้มนัเบนซิน ณ หน้าโรง

กลัน่ 9.5% และ 8.1% ตามล าดบั โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในทนัที แรงซือ้ท่ีมีเข้ามาอยา่งหนาแนน่และตอ่เน่ือง 

ได้สง่ผลให้ราคาน า้ตาลปรับตวัเพิ่มขึน้มาก  อยา่งไรก็ตามในช่วงสดุท้ายของสปัดาห์คา่ของเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ท่ีแข็งคา่ขึน้ในขณะท่ีคา่เงินเรียลของบราซิลได้อ่อนคา่ลง  ได้เป็นปัจจยัท่ีกดดนัให้ราคาน า้ตาล

ปรับตวัลดลงมาบ้าง ราคาน า้ตาลทรายดบิตลาดนิวยอร์คตามสญัญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 18.80-19.86 เซนต์  และปิดตลาดครัง้สดุท้ายท่ี 19.24 เซนต์ เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 0.12 เซนต์ 

หรือ 0.63% และราคาน า้ตาลตามสญัญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 18.40-19.35 เซนต์ 

และปิดตลาดท่ี 18.78 เซนต์  เพิ่มขึน้ 0.12 เซนต์ หรือ 0.64% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสงูสดุ ราคาต ่าสดุ 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 ธนัวาคม 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
2 ธนัวาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-

) 
มีนาคม 2560 19.86 18.80 19.24 19.12 +0.12 
พฤษภาคม 2560 19.35 18.40 18.78 18.66 +0.12 
กรกฎาคม 2560 18.80 18.00 18.22 18.20 +0.02 
ตลุาคม 2560 18.48 17.80 18.03 18.02 +0.01 
มีนาคม 2561 18.37 17.83 18.05 18.04 +0.01 
พฤษภาคม 2561 17.81 17.32 17.52 17.52 - 
กรกฎาคม 2561 17.33 16.83 17.04 17.01 +0.03 
ตลุาคม 2561 17.28 16.77 17.00 16.87 +0.13 
มีนาคม 2562 17.31 16.77 17.05 16.86 +0.19 
พฤษภาคม 2562 16.91 16.33 16.65 16.49 +0.16 
กรกฎาคม 2562 16.37 15.95 16.28 16.16 +0.12 
ตลุาคม 2562 16.35 15.79 16.22 16.02 +0.20 
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ข่าวที่ส าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

 วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 กรมศลุกากรของรัสเซียรายงานการน าเข้าน า้ตาลของรัสเซียในชว่ง 10 

เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-ตลุาคม) ดงันี ้
 

 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 
น า้ตาลทรายดบิ   (ตนั) 244,400 495,600 -50.69 
น า้ตาลทรายขาว  (ตนั) 224,100 326,300 -31.32 

 

 วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 5 ธนัวาคม  2559 

เกษตรกรชาวไร่บีท้ของรัสเซียเก็บเก่ียวบีท้จากพืน้ท่ี 1,091,900 เฮคแต หรือ 98.3% ของพืน้ท่ีเพาะปลกู

ทัง้หมด เทียบกบั 992,500 เฮคแต ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบีท้มีจ านวน 50.9 ล้านตนั เพิ่มขึน้

จาก 37.7 ล้านตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบีท้เฉล่ียอยู่ท่ี 46.63 ตนั/เฮคแต เพิ่มขึน้จาก 

37.96 ตนั/    เฮคแต ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซึง่ในปี 2554 ผลผลิตบีท้อยูท่ี่ 47.6 ล้านตนั  ขณะท่ี

พืน้ท่ีเพาะปลกู 1.292 ล้านเฮคแต ผลผลิตบีท้เฉล่ียอยูท่ี่ 39.17 ตนั/เฮคแต และมีบีท้ผา่นกระบวนการผลิต 40 

ล้านตนั ผลิตน า้ตาลได้ 5 ล้านตนั 

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559  สมาคมผู้ผลิตน า้ตาลของเบลารุส (Belsahar) รายงานว่า  เพียง ณ วนัท่ี 6 

ธนัวาคม 2559  เบลารุสผลิตน า้ตาลได้ 501,400 ตนั (มลูคา่น า้ตาลทรายขาว)  เพิ่มขึน้จาก 384,300 ตนั  

ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีบีท้ท่ีผา่นเข้าสูก่ระบวนการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 3,395,000 ตนั จาก 2,843,100 

ตนั  อตัราการหีบสกดั 14.77% เพิ่มขึน้จาก 13.51%  ในปีก่อน ถ้าปริมาณบีท้ทัง้หมด 4.2 ล้านตนั เม่ือผา่น

กระบวนการผลิตจะผลิตน า้ตาลได้ 620,000 ตนั  เทียบกบั 491,000 ตนั ในปี 2558/2559  

 วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 สมาคมผู้ผลิตน า้ตาลแหง่ชาตขิองยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง         

ณ วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559 ยเูครนผลิตน า้ตาลทรายขาวได้  1.74 ล้านตนั จากปริมาณบีท้  11.86 ล้านตนั  

เปอร์เซนต์น า้ตาลเพียง ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559  อยูท่ี่ 17.76%  จาก 17.64% ในปีก่อน อตัราการหีบสกดั

อยูท่ี่ 14.80% เพิ่มขึน้จาก 14.74%  โดยมีโรงงาน 32 โรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตตัง้แตว่นัท่ี 20 สิงหาคม  

จาก 42 โรงงาน  และคาดว่าสว่นใหญ่จะเสร็จสิน้การผลิตในปลายปีนี ้  โดยจะเหลือเพียง 3 โรงงานท่ียงัคง

ด าเนินการผลิตอยู่ถึงเดือนมกราคม และคาดว่าในปีนีจ้ะผลิตน า้ตาลได้ประมาณ 2 ล้านตนั จากพืน้ท่ี

เพาะปลกูในปีนีป้ระมาณ 290,000    เฮคแต  จาก 238,000 เฮคแต ในปีก่อน  ผลผลิตบีท้เฉล่ียอยู่ท่ี 48.1 

ตนั/เฮคแต เพิ่มขึน้จาก 42.9 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  8  ธนัวาคม  2559  Sagarpa  ของเม็กซิโกรายงานการผลิตน า้ตาลของเม็กซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม  2559 ดงันี  ้

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พืน้ท่ีเพาะปลกูบีท้ (แฮคแต) 32,358 36,173 -10.55 
ผลผลิตอ้อย (ตนั) 2,729,484 2,998,857 -8.98 
ผลผลิตน า้ตาล (ตนั) 234,965 268,227 -12.40 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.61 8.94 -3.69 
ปริมาณน า้ตาล (ตนั/แฮคแต) 7.26 7.42 -2.16 
ปริมาณอ้อย (ตนั/แฮคแต) 84.35 82.90 +1.75 

 

วนัท่ี  5  ธนัวาคม  2559  มีรายงานการผลิตน า้ตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง         

ณ วนัทึ ่27 พฤศจิกายน 2559 ดงันี ้

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน า้ตาล (ตนั) 210,113 171,594 22.45 
ปริมาณน า้ตาล (ตนั/แฮคแต) 12.07 12.49 -3.41 
ปริมาณอ้อย (ตนั/แฮคแต) 121.17 128.56 -5.75 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 นาย Luciano Rodrigues ผู้จดัการฝ่ายวิเคราะห์และเศรษฐศาสตร์ของ 

Unica คาดวา่ปริมาณอ้อยเข้าหีบทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2560/2561 จะลดลงจากท่ีคาดวา่จะมี

จ านวน 590-600 ล้านตนั ในปี 2559/2560  เน่ืองจากขาดอ้อยค้างไร่ (bisada cane) ท่ีจะเก็บเก่ียวเข้าสู่

โรงงานในฤดกูารผลิตหน้า  และพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยจะถกูใช้ในการปลกูอ้อยใหมใ่นไตรมาสแรกของปี 2560  

โดยอ้อยดงักล่าวจะไมส่ามารถเก็บเก่ียวได้ก่อนกลางปี 2561 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  มีรายงานวา่ บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมลูขายน า้ตาลทราย

ดบิโควตา ข. ฤดกูารผลิตปี 2559/2560 ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  รายละเอียดเป็นดงันี ้
 

งวดส่งมอบ J-Spec (MT.) Hi-Pol. (MT.) รวม (MT.) 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2560 24,689.42 36,643.92 61,333.34 
  

 วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 สมาคมน า้ตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน า้ตาลของจีน ในฤดกูารผลิต

ปี 2559/2560 เทียบกบัในฤดกูารผลิตปี 2558/2559 ดงันี ้

                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มลูคา่น า้ตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
  น า้ตาลจากอ้อย 90.0 43.4 + 107.37 
  น า้ตาลจากบีท้ 558.9 499.7 + 11.85 
       รวม 648.9 543.1 + 19.48 

 

วนัท่ี 7 ธนัวาคม  2559 SRA  รายงานปริมาณอ้อย ผลผลิตน า้ตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดกูารผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2559 ดงันี ้
 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลี่ยนแปลง (%) 

ปริมาณอ้อย (ตนั) 2,548,347 3,290,559 -22.56 
น า้ตาลทรายดิบ  (ตนั) 211,797 281,385 -24.73 
โมลาส (ตนั) 87,601 115,810 -24.36 
ผลผลิตน า้ตาลทรายดิบ (%) 8.31 8.55 -2.81 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.44 3.52 -2.33 

 

 วนัท่ี  5  ธนัวาคม  2559 สมาคมโรงงานน า้ตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน า้ตาล

ของอินเดียในเดือนชว่งคร่ึงหลงัของเดือนพฤศจิกายนของฤดกูารผลิตปี 2559/2560 มีจ านวน 1.954 ล้านตนั 

(มลูคา่น า้ตาลทรายขาว) เพิ่มขึน้จาก 1.563 ล้านตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตน า้ตาลในชว่ง

สองเดือนแรกของฤดกูารผลิตปี 2559/2560 (ตลุาคม-กนัยายน) มีจ านวน 2.741 ล้านตนั เพิ่มขึน้จาก 2.335 

ล้านตนั  
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ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงานน า้ตาลจ านวน 365 โรงงานท่ีท าการหีบอ้อย เพิ่มขึน้จาก 340 

โรงงาน ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และ 143 (165) โรงงาน เม่ือสองสปัดาห์ก่อน  โดยรัฐ Maharashtra  

ผลิตน า้ตาลได้ 950,000 ตนั ลดลงจาก 1.290 ล้านตนั ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงานทัง้หมด 

136  โรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการหีบอ้อย  ลดลงจาก 161 ล้านตนั ในปีก่อน  ในทางตรงกนัข้าม ณ วนัท่ี 30 

พฤศจิกายน  

ในรัฐ Uttar Pradesh มีโรงงานจ านวน  101 โรงงาน ท่ีด าเนินการหีบอ้อยแล้ว เพิ่มขึน้จาก  61 โรงงาน ในชว่ง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลิตน า้ตาลได้ 851,000 ตนั  เพิ่มขึน้จาก 174,000 ตนั ในปีก่อน ในรัฐ Karnataka 

ผลิตน า้ตาลได้ 700,000 ตนั  เพิ่มขึน้จาก 561,000 ตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 58 โรงงานท่ีด าเนินการหีบ

อ้อย น้อยกวา่ 2 โรงงานในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รัฐ Gujarat  มีโรงงาน 18 โรงงานท่ีด าเนินการหีบ

อ้อย ผลิตน า้ตาลได้ 137,000 ตนั และมีจ านวนโรงงานเทา่กนักบัปีก่อนผลิตน า้ตาลได้ 225,000 ตนั สว่นใน

รัฐอ่ืน ๆ ผลิตน า้ตาลได้รวมเป็น 103,000 ตนั เพิ่มขึน้จาก 85,000 ตนั ในปีก่อน  รวมในชว่งหนึง่เดือนแรกของ

ปี 2559/25660 โรงงานจ าหนา่ยน า้ตาลไป 2.064 ล้านตนั น้อยกวา่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 235,000 

ตนั แตเ่พิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 2.031 ล้านตนั ในเดือนกนัยายน และจาก 1.919 ล้านตนั ในปีก่อน   

 

วิจารณ์และความเห็น 

                ในสปัดาห์นีร้าคาน า้ตาลทรายดบิตลาดนิวยอร์คได้เคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นสปัดาห์แรก  

หลงัจากราคาลดลงตอ่เน่ือง 8 สปัดาห์ติดตอ่กนั  ตามการเข้ามาซือ้น า้ตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 

ของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ  หลงัจากราคาน า้ตาลในเดือนใกล้เคล่ือนไหวทะลรุะดบั 19.00 เซนต์ 

ไปจนถึงระดบัต ่าสดุในรอบ 4 เดือน ท่ี 18.80 เซนต์ (วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559)  ประกอบกบับริษัท  Petrobras  

ของบราซิลได้ประกาศขึน้ราคาน า้มนัดีเซลและน า้มนัเบนซิน ณ หน้าโรงกลัน่ 9.5% และ 8.1% ตามล าดบั 

โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในทนัที  อยา่งไรก็ตามในชว่งสดุท้ายคา่เงินเหรียญสหรัฐฯ ได้แข็งคา่ขึน้  และเงินเรียล

ของบราซิลได้อ่อนคา่ลง  ได้สง่ผลให้ราคาน า้ตาลปรับตวัลดลงมาบ้าง ส าหรับในระยะสัน้ ๆ หาก

ปัจจยัพืน้ฐานตา่ง ๆ ของตลาดยงัไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิ คาดว่าราคาน า้ตาลจะยงัคงเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงตามแรงซือ้และขายของกลุม่กองทนุและนกัเก็งก าไรตา่ง ๆ ดงัเช่นท่ีผ่านมา  

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากัด 
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