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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 – 10  มีนาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 6 - 10 มีนาคม 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 10 ของปี 

2560  ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและยงัคงปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตาม

แรงขายของกล่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ข่าวอินเดียอาจจะชลอการตดัสินใจน าเขา้น ้าตาล  ไดก้ดดนัต่อ

ตลาด และราคาไดล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ( 10 มีนาคม 2560) ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยั

ทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึนตามการ

คาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในการประชุมวนัท่ี 14-15 มีนาคม 2560  และ

ค่าเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง  ในช่วงสุดทา้ยราคาไดก้ระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจาก

ตลาด ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม  2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.96-19.84 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 18.22 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.30 เซนต ์หรือ 6.66% และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.00-19.62 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 18.19 เซนต ์  ลดลง 1.14 

เซนต ์หรือ 5.90% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
10 มีนาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
3 มีนาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 19.84 17.96 18.22 19.52 -1.30 
กรกฎาคม 2560 19.62 18.00 18.19 19.33 -1.14 
ตุลาคม 2560 19.56 18.15 18.29 19.31 -1.02 
มีนาคม 2561 19.72 18.47 18.58 19.49 -0.91 
พฤษภาคม 2561 19.24 18.20 18.32 19.04 -0.72 
กรกฎาคม 2561 18.75 17.87 18.03 18.60 -0.57 
ตุลาคม 2561 18.61 17.76 17.93 18.44 -0.51 
มีนาคม 2562 18.60 17.89 17.96 18.40 -0.44 
พฤษภาคม 2562 18.17 17.63 17.60 18.01 -0.41 
กรกฎาคม 2562 17.80 17.22 17.27 17.68 -0.41 
ตุลาคม 2562 17.85 17.20 17.26 17.71 -0.45 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี  9 มีนาคม 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้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 71,929.8 79,968.3 79,043.9 74,093.8 63,959.3 
ผลผลิต 177,587.1 174,768.0 180,769.5 181,495.9 184,165.6 
การน าเขา้ 65,136.7 69,001.8 63,966.2 63,885.2 64,322.5 
การบริโภค 180,606.2 179,612.7 178,710.8 175,802.4 171,636.3 
การส่งออก 67,586.2 72,195.6 65,100.6 64,628.5 66,717.2 
สตอ็คปลายปี 66,461.3 71,929.8 79,968.3 79,043.9 74,093.8 
+/- ผลผลิต  2,819.1 -6,001.5 -726.4 -2,669.7 9,816.4 
+/- %  1.61 -3.32 -0.40 -1.45 5.63 
+/- การบริโภค 993.5 901.9 2,908.4 4,166.1 3,474.9 
+/-% 0.55 0.50 1.65 2.43 2.07 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 36.80 40.05 44.75 44.96 43.17 
น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-5,468.5 -8,038.5 924.4 4,950.1 10,134.5 
 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  7  มีนาคม 2560  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงาน 

วา่เม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตปี  2559/2560  ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2560   รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 47,542,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 

35,021,300 ในปี 2558/2559 บ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตมีจ านวน 46,240,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 34,331,700 ตนั ในปี

ก่อน และผลิตน ้าตาลได ้ 6,083,400 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 5,177,600 ตนั ในปีก่อน รวมในปี 2559 คาดวา่รัสเซียจะผลิต

น ้าตาลจากบ้ีทได ้6.150 ลา้นตนั (รวมโมลาสและน ้าเช่ือม)  อตัราการหีบสกดั 13.16% เทียบกบั 15.08% ในปีก่อน 

และโรงงานผลิตเยือ่กระดาษได ้1.36 ลา้นตนั  และโมลาส จ านวน 1.63 ลา้นตนั 

วนัท่ี  6  มีนาคม 2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในช่วง 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน  113,200 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 65,150 ตนั ในเดือน 
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มกราคม โดยส่งออกไปยงัประเทศ โกตดิววัร์ (19,300 ตนั) ลิเบีย (18,700 ตนั) มอริเตเนีย (16,500 ตนั) ศรีลงักา 

(13,700 ตนั) และเมียนมาร์ (6,000 ตนั)  รวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559/25620 (กนัยายน-สิงหาคม)  

ส่งออกจ านวน 522,900 ตนั  มากกวา่ประมาณการณ์เบ้ืองตน้ส าหรับการส่งออกทั้งปีท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 

500,000 ตนั  และในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ยูเครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้2.008 ลา้นตนั  ปริมาณการบริโภค

ในปี 2560 คาดวา่จะมีจ านวน 1.54 ลา้น 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 395,698 374,561         +5.64  
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 29,718,080 29,477,731         +0.82  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,186,062 3,154,763         +0.99  
อตัราการหีบสกดั (%) 10.72 10.70 +0.19  
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.05 8.42 -4.39  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.10 78.70 -4.57  

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี  6  มีนาคม 2560 ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2560  The state-run Egyptian 

Sugar and Integrated Industries Company (ESIIC) ของอียปิตป์ระมูลซ้ือน ้าตาลทรายดิบจากบราซิลจ านวน 

50,000 ตนั  โดยบริษทั Bunge เป็นผูช้นะการประมูลท่ีราคา 475 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั CIF (ราคา     ส่งมอบรวมค่า

ประกนัภยัและค่าขนส่ง) ก าหนดรับมอบคร่ึงหลงัของเดือนเมษายน 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี  7  มีนาคม 2560  ABARES ของออสเตรเลียคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 

2559/2560   จะเพิ่มข้ึน 3.4% จากปี 2558/2559  ท่ี 5.087 ลา้นตนั และคาดวา่ผลผลิตออ้ยจะมีจ านวน 35.410 

ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 1.7% อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเก็บเก่ียว อตัราผลผลิตออ้ยเฉล่ียคาด 
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วา่จะลดลงเล็กนอ้ยเหลือ 90 ตนั/แฮคแต จาก 91 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน เน่ืองจากสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวยใน

ปี 2558/2559 ทั้งน้ีผลผลิตน ้าตาลลดลงจากท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนธนัวาคมท่ี 5.100 ลา้นตนั  ABARES คาดวา่

จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบสูงข้ึนถึง 35.500 ลา้นตนั  และในปี 2560/2561 คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 1.5% 

เป็น 5.161 ลา้นตนั  เน่ืองจากปริมาณออ้ยจะเพิ่มข้ึนเป็น 35.556 ลา้นตนั  จากการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเก็บเก่ียว เป็น 

400,000 แฮคแต และผลผลิตออ้ยลดลงเหลือ 89 ตนั/แฮคแต และคาดวา่พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ยจะเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 

1% เป็น 450,000 แฮคแต ในปี 2564/2565 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 7.1%  จาก 392,000 แฮคแต  ท่ีคาดการณ์ในปี 2559/2560  

และคาดวา่ในปี 2564/2565 ผลผลิตออ้ยจะอยูท่ี่ 38 ลา้นตนั  โดยผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนปีละ 2.1%  เป็น 5.571 

ลา้นตนั  ในปี 2564/2565  ส่วนการส่งออกน ้าตาลของออสเตรเลียในปี  2559/2560 จะมีจ านวน 4.290 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน3.6% จาก 4.140 ลา้นตนั  ในปี 2558/2559  สูงกวา่ท่ึคาดการณ์ไวใ้นเดือนธนัวาคมท่ี 4.051 ลา้นตนั  โดย

ในปี 2560/2561 ออสเตรเลียยงัคงส่งออกแทบจะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 4.300 ลา้นตนั  อยา่งไรก็ตามมูลค่าการ

ส่งออกน ้าตาลปี 2559/2560 จะเพิ่มข้ึน 40.7% เป็น 2.565 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย (1 เหรียญสหรัฐฯ  = 1.312 

เหรียญออสเตรเลีย และในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึน 10.4% เป็น 2.833 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย เน่ืองจากราคา

น ้าตาลในตลาดโลกท่ีสูงข้ึน และในปี  2564/2565 คาดวา่การส่งออกน ้าตาลของออสเตรเลียจะอยูท่ี่ 4.710 ลา้น

ตนั อนัเป็นผลมาจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และความตอ้งการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากสาธารณะรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย 

และจีน มูลค่าการส่งออกคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 3.032 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มข้ึน 18.2%  จากท่ี

คาดการณ์ในปี 2559/2560 

 

เอเชีย 

วนัท่ี  8  มีนาคม 2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย และผลผลิตน ้าตาล ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ 

ผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 14,663,994 17,033,682 -13.91 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,297,854 1,618,034 -19.79 
โมลาส 571,592 698,184 -18.13 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.85 9.50 -6.83 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.90 4.10 -4.90 
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วนัท่ี  7  มีนาคม 2560  The Vietnam Sugar and Sugarcane Association (VSSA) คาดวา่ 

ผลผลิตน ้าตาลของเวยีดนามในปี 2559/2560 จะเพิ่มข้ึน 13% เป็น 1.4 ลา้นตนั  จาก 1.2 ลา้นตนั ในปีก่อน  ซ่ึง

ไดรั้บผลกระทบจากความแห้งแลง้ 

วนัท่ี  7  มีนาคม 2560  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ไดล้ดประมาณการการผลิตน ้าตาล

ของอินเดียในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม - กนัยายน) ลงเหลือ 20.3 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 

23.37 ลา้นตนั ในประมาณการก่อนเร่ิมฤดูการผลิต และลดลงจาก 21.3 ลา้นตนั ในประมาณการณ์ช่วงปลาย

เดือนมกราคมท่ีผา่นมา  โดย ISMA  ยงัคงเห็นวา่  ไม่จ  าเป็นตอ้งรีบเร่งเพื่ออนุญาตการน าเขา้ เน่ืองจากมีสต็อ

คเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไดใ้นช่วงสองเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม – 

กนัยายน) ทั้งน้ีนาย T. Sarita Reddy ประธาน ISMA รายงานบนเวบ็ไซตข์อง ISMA ในวนัท่ี 2 มีนาคม และวนัท่ี 

21 กุมภาพนัธ์ วา่ การบริโภคน ้าตาลของประเทศในฤดูการผลิตปัจจุบนัจะอยูท่ี่ 24.0-24.3 ลา้นตนั ซ่ึงจะท า

ใหส้ตอ็คส้ินปี ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน มีปริมาณ 3.7-4.0 ลา้นตนั แต่ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 6 

มีนาคม 2560 นาย Reddy คาดวา่ปริมาณการบริโภคจะไม่เกิน 23.8 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 

กรรมการผูจ้ดัการของ Indian Sugar Exim Corp. (ISEC)  ไดก้ล่าวในงานการประชุมน ้าตาลและเอทานอล

ประจ าปีของ  F.O. Licht ในกรุงเทพฯวา่ อินเดียอาจตอ้งน าเขา้น ้าตาล 1 ลา้นตนัในปีน้ี  โดยระยะเวลาท่ีแน่นอน

ของการน าเขา้ยงัไม่ชดัเจน ส่วนสตอ็คส้ินปี เพียง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน จะอยูท่ี่ 3.5 ลา้นตนัเทียบเท่ากบัการ

บริโภค 1.5 เดือน ขณะเดียวกนัผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 25 

ลา้นตนั  

 วนัท่ี  7  มีนาคม 2560  สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีน ในช่วง 5 เดือน

แรกฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กุมภาพนัธ์)  เทียบกบัในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ดงัน้ี 

                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
  น ้าตาลจากออ้ย 6,156.2 5,343.7 +15.20 
  น ้าตาลจากบ้ีท 1,000.5 839.8 +19.08 
       รวม 7,156.7 6,183.5 +15.74 
 

วนัท่ี  7  มีนาคม 2560  The Vietnam Sugar and Sugarcane Association (VSSA) คาดวา่ 

ผลผลิตน ้าตาลของเวยีดนามในปี 2559/2560 จะเพิ่มข้ึน 13% เป็น 1.4 ลา้นตนั  จาก 1.2 ลา้นตนั ในปีก่อน  ซ่ึง

ไดรั้บผลกระทบจากความแห้งแลง้ 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ข่าวอินเดียอาจจะชลอการตดัสินใจน าเขา้น ้าตาล ไดส่้งผลลบต่อ

ตลาด และราคาไดล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ( 10 มีนาคม 2560) ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยั

ทางดา้นเทคนิค  ประกอบกบัค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึนตามการคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(FED) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในการประชุมวนัท่ี 14-15 มีนาคม 2560  และค่าเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่า

ลง และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนไดต้ามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ส าหรับ

สถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) เป็นจ านวน 115,003 ล็อต หรือประมาณ 5.84 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีถือ Net Long  144,278 ล็อต  หรือ

ประมาณ 7.33 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  ส าหรับในระยะสั้น ๆ คงตอ้งติดตามสถานการณ์การผลิตน ้าตาล

ในอินเดียและจีน  ตลอดจนความเคล่ือนไหวของเงินเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากคาดวา่จะมีผลกระทบต่อแนวโนม้

ของราคาน ้าตาล  

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  13  มีนาคม  2560      

 

  

                                                                                                                                                  


