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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 – 11  มีนาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 7 – 11 มีนาคม 2559)    ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 10 

ของปี 2559  ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในวนัท าการ

แรกของสัปดาห์  ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลซ่ึงกระตุน้แรงขายของ

กลุ่มผูผ้ลิตและแรงขายเพื่อท าก าไร  แต่หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลปิดตลาดไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ขณะท่ี

เงินเรียล บราซิลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ซ่ึงช่วยชะลอแรงขายของผูผ้ลิตบราซิล และตลาดยงัไดแ้รง

หนุนจากการคาดการณ์ภาวะขาดแคลนน ้ าตาลทัว่โลก  และในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 2 เดือน โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ผลผลิตท่ีตึงตวั  และจากแรงซ้ือ

ทางเทคนิค    ตลอดจนแนวโนม้การส่งออกน ้ าตาลของบราซิลลดลง ขณะท่ีค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่าข้ึนเม่ือ

เทียบกับดอลลาร์  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม  2559 เคล่ือนไหวอยู่

ระหว่าง 14.44-15.34 เซนต์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.13 เซนต์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต ์ 

หรือ  2.02%  และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559  เคล่ือนไหวอยู่ระหวา่ง 14.38-15.25 เซนต ์ 

ปิดตลาดท่ี 15.06 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.36 เซนต ์หรือ 2.45% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
11 มีนาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
4  มีนาคม   2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2559 15.34 14.44 15.13 14.83 +0.30 
กรกฎาคม 2559 15.25 14.38 15.06 14.70 +0.36 
ตุลาคม 2559 15.38 14.57 15.22 14.83 +0.39 
มีนาคม 2560 15.84 15.11 15.69 15.30 +0.39 
พฤษภาคม 2560 15.62 14.96 15.51 15.14 +0.37 
กรกฎาคม 2560 15.40 14.80 15.32 14.95 +0.37 
ตุลาคม 2560 15.33 14.77 15.27 14.93 +0.34 
มีนาคม 2561 15.55 15.17 15.51 15.18 +0.33 
พฤษภาคม 2561 15.47 15.14 15.44 15.11 +0.33 
กรกฎาคม 2561 15.31 15.06 15.33 15.00 +0.33 
ตุลาคม 2561 15.35 15.26 15.43 15.13 +0.30 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  10  มีนาคม  2559  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือน

มกราคม 2559  ดงัน้ี 

 
 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 15,400 144,700 -89.36 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 32,600 24,400 +33.61 

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 11 มีนาคม  2559  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้นุมติัใหมี้การน าเขา้น ้ าตาล (ทราย

ดิบ และทรายขาว , กลูโคส, ฟรุคโตส และน ้าตาลชนิดอ่ืน ๆ ) โดยไม่เสียภาษีน าเขา้จากเวยีดนามเป็น

จ านวนปีละ 20,000 ตนั (เทียบเท่าน ้าตาลทรายดิบ)  อน่ึง ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามขอ้ตกลง

เขตการคา้เสรี (FTA) ซ่ึงลุล่วงไปเม่ือตน้เดือนธนัวาคม  และตีพิมพอ์ยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์  

นอกจากนั้น EU ยงัอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลชนิดพิเศษโดยไม่เสียภาษีน าเขา้จากเวยีดนามจ านวนปีละ 400 

ตนั  (พิกดัอตัราศุลกากร  17011490) 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 The European Commission  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในสหภาพยุโรป (EU) ใน

ปี 2559/2560 จะมีจ านวน 17.6 ลา้นตนั  (WV)  เพิ่มข้ึน 2.6 ลา้นตนั  จาก 15 ลา้นตนั ในปี 2558/2559 และ

เทียบกบั 19.5 ลา้นตนั ในปี 2557/2558  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 6.5% เป็น 1.58 ลา้นเฮคแต  

และผลผลิตบ้ีท/เฮคแตจะเพิ่มข้ึน 8.9%  เป็น 72.77 ตนั/เฮคแต   จาก 66.79 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  ซ่ึงจะ

ส่งผลใหป้ริมาณบ้ีทใน EU เพิ่มข้ึน 16% เป็น 114.670 ลา้นตนั  จาก 98.873 ลา้นตนั  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  10 มีนาคม   2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ 

สหรัฐฯ ในปี 2558/2559 เทียบกบัปี 2557/2558  และ ปี 2556/2557 ดงัน้ี  
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                                                                           หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2558/2559 

ประมาณการ 

 ปี 2557/2558

ประมาณการ 
ปี 2556/2557 

มีนาคม กุมภาพนัธ์ 
สตอ็คตน้ปี 1,809 1,768 1,810 2,158 
ผลผลิตน ้าตาล 8,827 8,849 8,649 8,462 
    จากบ้ีท 5,016 5,010 4,893 4,794 
    จากออ้ย 3,811 3,839 3,756 3,667 
          ฟลอริดา  2,108 2,136 1,975 1,763 
          ฮาวาย 165 165 146 168 
          หลุยส์เซียนา 1,423 1,423 1,513 1,591 
          เทก็ซสั 115 115 123 145 
ปริมาณการน าเขา้ 3,200 3,162 3,553 3,742 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,586 1,514 1,536 1,302 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 300 300 471 305 
     อ่ืน ๆ 1,314 1,348 1,546 2,135 
     เมก็ซิโก 1,299 1,333 1,532 2,130 
อุปทานรวม 13,836 13,778 14,012 14,361 
     การส่งออก 100 123 185 306 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,090 12,090 12,019 12,246 
        -อาหาร 11,955 11,955 11,888 11,819 
       - อ่ืน ๆ 135 135 131 427 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,190 12,213 12,204 12,552 
สตอ็คปลายปี 1,646 1,565 1,809 1,810 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.5 12.8 14.8 14.4 
 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี  5 มีนาคม  2559  ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 388,632 403,505 -3.69 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 30,071,442 30,189,837 -0.39 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 3,215,118 3,313,111 -2.96 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,012,686 977,282 3.62 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.69 10.97 -2.58 
ปริมาณโมลาส (%) 3.37 3.24 4.03 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.27 8.21 0.76 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.38 74.82 3.42 
 

วนัท่ี 8  มีนาคม 2559  ผูแ้ทนทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา (USTR) ไดป้ระกาศบญัชีจดัสรร

โควตา 

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบของสหรัฐฯ ตามพนัธะของ WTO ในปีงบประมาณ 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน)  

โดยจดัสรรใหม่จากประเทศท่ีไม่สามารถส่งออกน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ ได ้จ านวน 86,533 ตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายดิบ)  โดยประเทศไทยไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติมจ านวน  1,265 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  9  มีนาคม  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี  1 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000ตนั) 603,864.5 570,775.1 +5.80 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000ตนั) 30,777.6 31,980.0 -3.76 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 27,650.0 26,095.1 5.96 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 131.29 136.62 -3.90 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 40.77 43.04 -5.27 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 59.23 56.96 +3.99 
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เอเชีย 

 

วนัท่ี 10  มีนาคม 2559  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัน้ี 

 

 รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 17,019,979 17,505,783 -2.78 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,618,034 1,7074,709 -5.25 
โมลาส (ตนั) 671,851 641,135 4.79 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.51 9.76 -2.55 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.95 3.66 7.78 

 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาล

ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ส าหรับงวดส่งมอบ 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2559 ส่วนท่ี

เหลือจ านวน 23,333.34 เมตริกตนั  รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ J-Spec (M.T.) Hi-Pol. (M.T.) รวม (M.T.) 

1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2559 6,022.00 17,311.34 23,333.34 

รวม 6,022.00 17,311.34 23,333.34 

 

วนัท่ี 7  มีนาคม 2559  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนดงัน้ี 

                                                                            หน่วย : ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

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

   น ้าตาลจากออ้ย  1,946,700 2,497,860 5,343,700 6,549,160 
   น ้าตาลจากบ้ีท   25,900 3,400 839,800 737,800 
     รวม 1,972,600 2,501,260 6,183,500 7,286,960 



www.sugarzone.in.th 

 

-6- 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เน่ืองจาก

ค่าเงินเรียลของบราซิลไดแ้ข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ซ่ึงช่วยชะลอแรงขายของผูผ้ลิตบราซิล และตลาด

ยงัไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ภาวะน ้าตาลท่ีตึงตวั รวมถึงข่าวผลผลิตออ้ยของไทยอาจนอ้ยกวา่ท่ีคาด 

เน่ืองจาก ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่น  โดยเฉพาะในวนัท าการสุดทา้ยของ

สัปดาห์  ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวทะลุระดบั 15.00 เซนต ์ ซ่ึง ณ ระดบัดงักล่าวมีแรงซ้ือตามปัจจยั

ทางดา้นเทคนิคเขา้มา  จึงส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนจนถึงระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 2 เดือน ท่ี 15.34 

เซนต ์  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบา้งตามแรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-taking) ส าหรับในระยะสั้น ๆ หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ประกอบกบัตลาดอยูใ่นขอบเขตของการซ้ือมาก

เกินไป (Overbought) ดงันั้น ราคามีโอกาสท่ีจะปรับตวัลดลงไดบ้า้ง ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น

เทคนิค (Technical correction)  

  

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

  

  

  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

14  มีนาคม  2559 

 

 


