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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 – 11  พฤศจิกายน 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (7 – 11 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 45 

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนและเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองเป็น

สัปดาห์ท่ี 5 ติดต่อกนั  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และตามค่าเงินเรียลเม่ือเทียบกบั

เงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลงมา จากความวติกเก่ียวกบันโยบายทางการคา้ของนายโดนลัด ์ ทรัมป์ วา่ท่ี

ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลต่าง

ปรับตวัลดต ่าลง  อยา่งไรก็ดีตลาดไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากข่าวภาวะฝนตกในบราซิล  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน  และภาวะฝนตกในประเทศไทย  ซ่ึงจะท าใหก้ารเปิดหีบออ้ยในฤดูการผลิต

ใหม่ตอ้งล่าชา้ออกไป  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 21.34-22.59 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 21.70 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต ์หรือ 

0.14% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.85-21.90 เซนต ์และปิด

ตลาดท่ี 21.07 เซนต ์ ลดลง 0.12 เซนต ์หรือ 0.57% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

11 พฤศจิกายน 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
4 พฤศจิกายน 

2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 22.59 21.34 21.70 21.73 -0.03 
พฤษภาคม 2560 21.90 20.85 21.07 21.19 -0.12 
กรกฎาคม 2560 21.16 20.04 20.28 20.57 -0.29 
ตุลาคม 2560 20.57 19.42 19.70 20.11 -0.41 
มีนาคม 2561 20.30 19.08 19.38 19.88 -0.50 
พฤษภาคม 2561 19.52 18.31 18.69 19.24 -0.55 
กรกฎาคม 2561 18.90 17.57 18.05 18.65 -0.60 
ตุลาคม 2561 18.52 17.21 17.78 18.40 -0.62 
มีนาคม 2562 18.31 17.17 17.70 18.27 -0.57 
พฤษภาคม 2562 17.76 16.78 17.27 17.73 -0.46 
กรกฎาคม 2562 17.30 16.58 16.95 17.30 -0.35 
ตุลาคม 2562 19.65 16.40 16.78 17.14 -0.36 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจาก 1,025,800 เฮคแต หรือ 92.4% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

เทียบกบั 943,700 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 47.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 35.7 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.14 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.80 ตนั/    

เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน

รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน  2559  ยเูครนผลิต

น ้าตาลทรายขาวได ้1,243,600 ตนั  จากปริมาณบ้ีท  8.48 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 14.67%  โดยมีโรงงาน 42 

โรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม  มีบ้ีทเขา้สู่โรงงาน 9.5 ลา้นตนั  และคาดวา่ในปีน้ีจะผลิต

น ้าตาลไดป้ระมาณ 2 ลา้นตนั   เพิ่มข้ึนจาก 1.459 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีกระทรวงนโยบายการเกษตรของ

ยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559  เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้241,000 เฮค

แต หรือ 83% ของพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.6 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 41.6 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณบ้ืทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้ประมาณ 11.5 ลา้นตนั ขณะท่ีในปีก่อน ปริมาณบ้ืทท่ี

เก็บเก่ียวไดมี้ประมาณ 10.331 ลา้นตนั จากพื้นท่ี  237,000 เฮคแต และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.6 ตนั/เฮคแต 

 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน  2559 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดจ้ากพื้นท่ีเพาะปลูก 90,100 เฮคแต หรือ 95.5% ของพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด 

94,000 เฮคแต ต ่ากวา่ 96,300 เฮคแตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 3,982,400 ตนั 

เพิ่มข้ึนจาก 3,216,100 ตนั ในปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.19 ตนั/เฮคแต จาก 33.39 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  

เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 17.3% เม่ือเทียบกบั 16.64%  ในปีก่อน 

 

อเมริกาและเหนือ 

 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 Conadesuca  คาดการผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกเป็นคร้ังแรกของปี 

2559/2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 

พื้นท่ีเพาะปลูก (เฮคแต) 808,218 778,098 

ผลผลิตออ้ย (ตนั) 56,408,239 54,188,609 

ปริมาณออ้ย (ตนั/เฮคแต) 69.79 69.64 

ผลผลิตน ้าตาล  (ตนั) 6,370,922 6,117,048 

อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.29 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.88 7.86 

  

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

สหรัฐฯในปี 2559/2560 เทียบกบัปี 2558/2559  และปี 2557/2558 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2559/2560  (ประมาณการ) ปี 2558/2559 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2557/2558 
พฤศจิกายน ตุลาคม 

สตอ็คตน้ปี 2,055 1,887 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 9,331 9,427 8,989 8,656 
    จากบ้ีท 5,371 5,468 5,119 4,893 
    จากออ้ย 3,960 3,959 3,870 3,763 
          ฟลอริดา  2,142 2,108 2,173 1,981 
          ฮาวาย 40 40 152 146 
          หลุยส์เซียนา 1,644 1,676 1,428 1,513 
          เทก็ซสั 135 135 116 123 
ปริมาณการน าเขา้ 2,691 2,678 3,341 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,533 1,533 1,620 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 125 125 396 471 
     อ่ืน ๆ 1,033 1,020 1,325 1,546 
     เมก็ซิโก 1,018 1,005 1,309 1,532 
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อุปทานรวม 14,077 13,992 14,145 14,019 
     การส่งออก 25 25 74 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,155 12,205 12,075 12,019 
        -อาหาร 12,000 12,050 11,905 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 155 170 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 -58 0 
อุปสงคร์วม 12,180 12,230 12,090 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,897 1,762 2,055 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

15.6 14.4 -17 14.9 
 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559  จ  านวน 

987,630  ตนั  เพิ่มข้ึน 53.4% จาก 643,730 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 โดยเดือนกนัยายนส่งออก

จ านวน 288,837 ตนั ลดลงจาก 383,163 ตนั ในเดือนสิงหาคม และ 315,641 ตนั ในเดือนกรกฎาคม  รวม

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 2,200,258 ตนั  เพิ่มข้ึน

37.50%  จากปีก่อน  ประเทศปลายทางหลกัไดแ้ก่ เยเมน  416,691 ตนั (18.94% ของทั้งหมด)  ตามดว้ย เมียน

ม่า 301,073 ตนั (13.68%)  และศรีลงักา 298,159 ตนั (13.55%)  โดยส่งออกท่ีท่าเรือ Santos มากสุด  จ านวน 

2,107,697 ตนั  ท่าเรือ Paranagua จ านวน 64,397 ตนั และท่าเรือ Suape จ านวน 17,323 ตนั 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  Finance Minister Ravi Karunanayake ของศรีลงัการายงานวา่         ศรี

ลงักาจะก าหนดอตัราภาษีน าเขา้ส าหรับเอเทานอล 5%  และน ้าตาล 2% เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาออ้ยใน

ประเทศ ทั้งน้ี ศรีลงักาใหเ้งินทุน 100% ส าหรับนกัลงทุนในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศท่ีจะตั้งโรงงาน

ท่ีมีก าลงัผลิตออ้ยมากกวา่ 2,000 ตนั/วนั   และจะใหพ้ื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกดว้ย 

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2559/2560 ลดลงเหลือ 104,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว)  จาก  187,000  ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากความล่าชา้ในการหีบออ้ยในรัฐ  
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Maharashtra  โดยมีโรงงานทั้งหมด  28  โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย  (15 โรงงาน ด าเนินการในคร่ึงแรกของ

เดือน และ 13 โรงงานด าเนินการในคร่ึงหลงัของเดือน)  เทียบกบั 65 โรงงานในปีก่อน  ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 

2558/2559 มี 30 โรงงานในรัฐ Maharashtra และ 15 โรงงานในรัฐ Gujarat  ท่ีเร่ิมท าการหีบออ้ยในเดือน

ตุลาคม   อยา่งไรก็ตามในระหวา่งปี 2559/2560 ในรัฐ Maharashtra เปิดหีบออ้ยล่าชา้กวา่เดิม โดยคาดวา่จะเปิด

หีบออ้ยในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน  และในรัฐ Gujarat คาดวา่จะเปิดหีบในสัปดาห์เดียวกนั  ส่วนในรัฐ Uttar 

Pradesh ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลเป็นอนัดบั 2 ของประเทศจะเร่ิมเปิดหีบออ้ยในคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคม และ

คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้12,000 ตนั ภายในส้ินเดือน   ในรัฐ  Karnataka มี 19 โรงงานท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 69,000 

ตนั เทียบกบั 12 โรงงานท่ีผลิตน ้าตาลได ้12,000 ตนั ในปีก่อน  ในรัฐ Tamil Nadu มี 4 โรงงานผลิตน ้าตาลได ้

20,000 ตนั  เทียบกบั 8 โรงงานท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 31,000 ตนั ในปีก่อน  ส่วนท่ีเหลือในรัฐ Madhya Pradesh 

และรัฐ Andhra Pradesh มี 1 โรงงาน ผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 3,000 ตนั  

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน และ

เคล่ือนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ติดต่อกนั  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ กอปรกบั

ค่าเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลงมาก  ท่ามกลางความวติกเก่ียวกบันโยบาย

ทางการคา้ของนายโดนลัด ์  ทรัมป์ วา่ท่ีประธานาธิบดีคนท่ี 45 ของสหรัฐฯ  นอกจากนั้นยงัมีการคาดการณ์วา่

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED)  จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในการประชุมเดือนธนัวาคมท่ีจะถึงน้ี  อยา่งไรก็ดี

ตลาดไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากข่าวภาวะฝนตกในไทย ซ่ึงจะท าใหก้ารเปิดหีบออ้ยตอ้งล่าชา้ออกไป  และ

ภาวะฝนตกทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล  จะส่งผลกระทบต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน  ส าหรับในระยะสั้น ๆ 

หากไม่มีปัจจยั  ใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและ

ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา. 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

14 พฤศจิกายน 2559 
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