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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12  สิงหาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 8 – 12 สิงหาคม  2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 32 

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน  โดยในวนัแรกของ

สัปดาห์ ราคาน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึนเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนั จากสัปดาห์ก่อน  โดยแตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน

จากแรงซ้ือคืน ขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้การ

ทะยานข้ึนของราคาน ้าตาล  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง   โดยปราศจากปัจจยัใหม่ 

ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด  ประกอบกบัปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวนมากทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ขณะท่ี

ค่าเงินเรียลท่ีอ่อนค่าลงไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลทรายปรับตวัลดลงมาบา้ง  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยแสดงสัญญาณการฟ้ืนตวัช่วงขาข้ึน ขณะท่ีปริมาณ

น ้าตาลในตลาดโลกมีแนวโนม้ตึงตวัทั้งในปี 2558/2559 และปี 2559/2560 ราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.50-20.92 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.71 เซนต ์ลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต ์หรือ 3.14%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

20.00-21.27 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.20 เซนต ์ลดลง 0.51 เซนต ์หรือ 2.46% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12  สิงหาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5  สิงหาคม  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 20.92 19.50 19.71 20.35 -0.64 
มีนาคม 2560 21.27 20.00 20.20 20.71 -0.51 
พฤษภาคม 2560 20.53 19.49 19.70 20.02 -0.32 
กรกฎาคม 2560 19.82 18.91 19.16 19.38 -0.22 
ตุลาคม 2560 19.39 18.58 18.84 19.05 -0.21 
มีนาคม 2561 19.10 18.38 18.65 18.86 -0.21 
พฤษภาคม 2561 18.50 17.89 18.14 18.34 -0.20 
กรกฎาคม 2561 18.07 17.55 17.77 17.91 -0.14 
ตุลาคม 2561 17.75 17.33 17.53 17.63 -0.10 
มีนาคม 2562 17.67 17.25 17.43 17.56 -0.13 
พฤษภาคม 2562 17.23 16.98 17.12 17.24 -0.12 
กรกฎาคม 2562 17.00 16.88 17.02 17.15 -0.13 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  ส านกัข่าว Bloomberg รายงานวา่ Datagro ไดเ้พิ่มประมาณการผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2558/2559  เป็น 7.7 ลา้นตนั  จาก 6.2 ลา้นตนั ในประมาณการเดือน

พฤษภาคม และในปี 2559/2560 เพิ่มเป็น 8.89 ลา้นตนั  จาก 7.1 ลา้นตนั  ส่วนสตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ

ของการบริโภค ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2560  จะอยูท่ี่ 38% ต  ่าสุดตั้งแต่ปี 2553/2554  โดย Datagro ไดล้ด

ประมาณการปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2559/2560 จาก 625 ลา้นตนั เหลือ 597 

ลา้นตนั   และผลผลิตน ้าตาลลดลงจาก 35.2 ลา้นตนั  เหลือ 34.1 ลา้นตนั  โดยไดรั้บผลกระทบจากความ

แหง้แลง้  น ้าคา้งแขง็ และการปลูกออ้ยใหม่ลดลง ส่วนผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะลดลงเหลือ 22.4 ลา้น

ตนั 

  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  12  สิงหาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้  15,300 เฮคแต  หรือ 1.4% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 900 เฮค

แต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 698,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 39,600 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2558   และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.81 ตนั/เฮคแต  เทียบกบั 44.00 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยเูครนคาดวา่ในปี 2559/ 

2560 (กนัยายน-สิงหาคม) จะมีน ้าตาลเพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากมีการสตอ็ค

น ้าตาลเพียงพอส าหรับการบริโภคภายใน 3 เดือน และการบริโภคท่ีลดลง ทั้งน้ีกระทรวงฯ ไดป้ระมาณ

การณ์การเก็บเก่ียวบ้ีทส าหรับผลิตน ้าตาลไว ้  13  ลา้นตนั  ซ่ึงเม่ือผา่นกระบวนการผลิตจะผลิตน ้าตาลได ้ 

1.8-1.85  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 1.43 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยจะมีโรงงานจ านวน 44 

โรงงานท่ีจะด าเนินการผลิตในปีน้ี เพิ่มข้ึนจาก 36 โรงงานในปีก่อน  และถา้รวมกบัน ้าตาลในสตอ็คในปี 

2559/2560 จะมีอุปทานน ้าตาลเกินกวา่ 2 ลา้นตนั  ขณะท่ีมีความตอ้งการประมาณ 1.6 ลา้นตนั  ปริมาณการ

ส่งออกน ้าตาลในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559/2560 มีจ  านวน 71,300 ตนั เทียบกบั 91,600  ตนั ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  11  สิงหาคม 2559  The National Sugar Beet Institute ของเบลเยีย่ม (IRBAB)  รายงานผล

การทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 1 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี 
2554-2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.47 16.77 14.91 14.66 14.54 15.83 15.35 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 510.2 596.8 655.5 503.3 471.4 647.5 574.9 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

68.72 100.09 97.74 54.22 68.54 102.50 84.62 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

49.19 55.88 63.29 48.30 46.66 64.06 55.64 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

6.63 9.37 9.44 7.08 6.79 10.14 8.57 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

96,407 93,627 96,559 95,964 98,987 98,939 96,815 
 

เอเชีย 
 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่ นาย Sanjeev Babar กรรมการผูอ้  านวยการ 

Maharashtra State Co-operative Sugar Factories Federation คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ของ

อินเดียในปี 2559/2560 (ตุลาคม – กนัยายน) จะละลง 40% เหลือ 5 ลา้นตนั  จาก 8.4 ลา้นตนั ในปี 

2558/2559  ทั้งน้ี โดยไดรั้บผลกระทบจากความแหง้แลง้  และในปีปัจจุบนัมีโรงงานน ้าตาลเปิดท าการผลิต 

178 โรงงาน   แต่ในฤดูการผลิตหนา้จะเห็นโรงงานน ้าตาล 30-40 โรงงานเปิดหีบไม่ไดเ้น่ืองจากขาดแคลน

ออ้ย 

 วนัท่ี  8  สิงหาคม  2559 ส านกัข่าว  Bloomberg รายงานวา่ ในปีหนา้โรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของ

อินโดนีเซียตอ้งการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเน่ืองจากความตอ้งการบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน โดยในปี 

2560 ตอ้งการน าเขา้น ้าทรายทรายดิบจ านวน 3.41-3.42 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.2 ลา้นตนั ในปีน้ี  และ

สมาคมโรงงานน ้าตาลรีไฟน์กล่าววา่ ปกติรัฐบาลจะเพิ่มโควตาน าเขา้ 5% ทุกปี  อินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาล

เพิ่มข้ึนกวา่เท่าตวัในรอบทศวรรษตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกระตุน้การบริโภคใหเ้พิ่มข้ึนและ

อินโดนีเซียมีประชากรมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 4 ของโลก  และเป็นประเทศท่ีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบรายใหญ่

อนัดบัท่ี 2 รองจากจีน 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน ตามการขาย

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบั

สูงสุด    ในรอบ  1  เดือน  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  (Short – covering)  นอกจากนั้นราคา

น ้าตาล 
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ยงัเคล่ือนไหวข้ึนลงตามค่าของเงินเรียล/เงินเหรียญสหรัฐฯ และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึนจากระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยแสดงสัญญาณการฟ้ืนตวัช่วงขาข้ึน ขณะท่ีปริมาณน ้าตาลใน

ตลาดโลกมีแนวโนม้ตึงตวัทั้งในปี 2558/2559 และปี 2559/2560 ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐาน

ต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและ

ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยอาศยัปัจจยัภายนอก เช่น ค่าเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบ

กบัค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  รวมถึงข่าวเก่ียวกบัปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใต่ของบราซิลในช่วงคร่ึง

หลงัของเดือนกรกฏาคม 2559  ซ่ึงคาดวา่จะมีจ านวนมาก 

  

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 15  สิงหาคม   2559 
 

  

 

  

 


