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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 - 13  มกราคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (9 - 13 มกราคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 2 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือและขายของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เป็นหลกั ตลาดไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากความวิตกเก่ียวกบัการ

ผลิตน ้าตาลในอินเดีย  ขณะท่ีมีข่าววา่รัฐบาลอินเดียอาจลดภาษีน าเขา้น ้าตาลทราย และในช่วงทา้ยของ

สัปดาห์ Unica รายงานวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคมปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลมีจ านวน 3.07 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้127,000 ตนั  และโรงงานส่วนใหญ่ไดห้ยดุท าการผลิตแลว้ มี

เพียง 15 โรงงาน ท่ีท าการผลิตในเดือนมกราคม  รายงานดงักล่าวมีผลต่อตลาดไม่มากนกั ราคาน ้าตาลทราย

ดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.15-20.93 เซนต ์  และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี 20.52 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต ์หรือ 1.11% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.99-20.65 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.35 เซนต ์ ลดลง 0.06 เซนต ์

หรือ 0.29% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
13 มกราคม 2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
6 มกราคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 20.93 20.15 20.52 20.75 -0.23 
พฤษภาคม 2560 20.65 19.99 20.35 20.41 -0.06 
กรกฎาคม 2560 20.23 19.66 20.05 19.92 +0.13 
ตุลาคม 2560 19.85 19.40 19.77 19.55 +0.22 
มีนาคม 2561 19.67 19.22 19.63 19.33 +0.30 
พฤษภาคม 2561 19.02 18.57 18.99 18.66 +0.33 
กรกฎาคม 2561 18.37 17.92 18.35 18.00 +0.35 
ตุลาคม 2561 17.91 17.57 17.87 17.58 +0.29 
มีนาคม 2562 17.74 17.31 17.54 17.35 +0.19 
พฤษภาคม 2562 17.13 16.80 16.97 16.84 +0.13 
กรกฎาคม 2562 16.68 16.47 16.59 16.51 +0.08 
ตุลาคม 2562 16.65 16.44 16.56 16.51 +0.05 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 11 

เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-พฤศจิกายน) ดงัน้ี 

 
 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 257,100 506,100 -49.20 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 245,700 358,500 -31.46 

 

วนัท่ี 10 มกราคม  2560  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 
2559/2560 เพียงวนัท่ี 9 มกราคม 2560 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้5.75 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 600,000 
ตนั จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงานจ านวน  25 โรงงานท่ียงัคงเปิดท าการผลิต  ลดลงจาก 54 
โรงงาน เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 แต่เทียบกบั 6 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงคาดวา่จะยงัคง
ด าเนินการผลิตถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 

วนัท่ี 12 มกราคม 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในฤดูการ

ผลิตปี  2559/2560 เพียง ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2560 ยเูครนไดส้ิ้นสุดการผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบิ้ท  ได้

ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดจ านวน 2.008 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 40.5% ปริมาณบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตมี

จ านวน 13.66 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 14.70%   เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.65%  จาก 14.68% ในปีก่อน   

และในปีการผลิตน้ีซ่ึงเร่ิมการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม มีโรงงานน ้าตาลจ านวน 42 โรงงานท่ีท าการผลิต 

วนัท่ี 10 มกราคม 2560 กรมศุลกากรของยเูครนรายงานวา่ ในปี 2559 ยเูครนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 

47,062 ตนั มูลค่า 19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  (ภายใตร้หสั HS 1701)  และส่งออกจ านวน 465,860 ตนั มูลค่า 

230.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  การน าเขา้น ้าตาลชนิดอ่ืน ๆ (ภายใตร้หสั HS 1702  รวมทั้งฟรุกโตส  กลูโคส  

และแลคโตส เป็นตน้) มีจ านวน 11,289 ตนั มูลค่า  9.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกมีจ านวน 37,799 

ตนั มูลค่า 12.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  และส่งออกกากน ้าตาลจ านวน 59,023 ตนั ซ่ึงเกือบคร่ึงหน่ึงไปฮงัการี  
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อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 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 
มกราคม ธนัวาคม 

สตอ็คตน้ปี 2,054 2,054 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 9,313 9,342 8,989 8,656 
    จากบ้ีท 5,371 5,371 5,119 4,893 
    จากออ้ย 3,942 3,971 3,870 3,763 
          ฟลอริดา  2,142 2,142 2,173 1,981 
          ฮาวาย 46 46 152 146 
          หลุยส์เซียนา 1,612 1,644 1,428 1,513 
          เทก็ซสั 142 140 116 123 
ปริมาณการน าเขา้ 2,694 2,696 3,341 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,532 1,533 1,620 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 175 396 471 
     อ่ืน ๆ  987  987 1,325 1,546 
     เมก็ซิโก 972 972 1,309 1,532 
อุปทานรวม 14,061 14,092 14,145 14,019 
     การส่งออก 25 25 74 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,155 12,155 12,051 12,019 
        -อาหาร 12,000 12,000 11,881 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 155 170 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 -33 0 
อุปสงคร์วม 12,180 12,180 12,091 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,881 1,912 2,054 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

15.4 15.7 -17.0 14.9 
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วนัท่ี  12  มกราคม  2560  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 145,857 144,243 1.12 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 11,559,237 11,844,156 -2.41 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,119,908 1,163,509 -3.75 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.69 9.74 -1.32 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.68 8.07 -4.83 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 79.25 82.11 -3.48 

 

 วนัท่ี 12 มกราคม 2560 แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณออ้ย  

ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียงวนัท่ี 8 

มกราคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,326,046 1,560,000 49.11 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 256,766 152,159 68.75 
โมลาส (ตนั) 92,971 61,797 50.45 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.04 9.75 13.17 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.00 3.96 0.90 

 

 วนัท่ี 10  มกราคม 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 782,097 750,955 4.15 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.93 12.52 -4.65 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 116.19 126.02 -7.80 
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เอเชีย 

 

 วนัท่ี 11 มกราคม 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,947,933 8,745,390 -20.55 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 600,316 791,161 -24.12 
โมลาส (ตนั) 255,818 309,039 -17.22 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.64 9.05 -4.49 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.68 3.53 +4.19 

  

วจิารณ์และความเห็น 

 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงเม่ือ

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เป็นหลกั ตลาดใหค้วาม

สนใจเก่ียวกบัข่าวรัฐบาลอินเดียอาจมีการปรับลดอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาล  เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาล

ภายในประเทศลดลงมาก  และราคาน ้าตาลภายในประเทศ  โดยเฉพาะในรัฐ Maharashtra  เคล่ือนไหวถึง

ระดบัสูงสุดในรอบ 7 ปี ท่ี 4,020 รูปี/100 กก. (วนัท่ี 12 มกราคม 2560)  เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลคาดวา่จะ

ลดลงจากปีก่อน 40% จาก 8.4 ลา้นตนั เหลือ 5 ลา้นตนั  และลดลงจาก 6.27 ลา้นตนั  ในประมาณการก่อน

หนา้นั้น  โดยโรงงาน 170 โรงงานไดเ้ปิดท าการผลิตเพียง 147 โรงงาน ซ่ึงในจ านวน 32 โรงงานไดห้ยดุท า

การผลิตแลว้  หลงัจากเปิดหีบเพียง 30-40 วนั  เพราะขาดแคลนออ้ย และตน้ทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน  

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 183,577 ล็อต หรือประมาณ 9.33 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากท่ีถือ Net Long  

149,628 ล็อต  หรือประมาณ 7.60 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส่วนในระยะสั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์   ท่ีผา่นมา  

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

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   16 มกราคม 2560 
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