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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 - 13  พฤษภาคม  2559 
                       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (9 – 13  พฤษภาคม  2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

19 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

ตามแรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยไดรั้บแรงหนุนจากรายงานภาวะความแหง้แลง้ใน

รอบกวา่ 30 ปี ของอินเดีย ประกอบกบัมีการคาดวา่ภาวะฝนตกในเดือนพฤษภาคมจะท าใหก้ารตดัออ้ยทาง

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลชา้ลง นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือ

เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ภายหลงัจากวฒิุสภาของบราซิลไดล้งมติดว้ยเสียงขา้งมาก 55 ต่อ 22 ให้เร่ิม

กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีดิลมา  รุสเซฟฟ์  ออกจากต าแหน่ง  โดยแต่งตั้งนายไมเคิล  ทีเมอร์ รอง

ประธานาธิบดีข้ึนด ารงต าแหน่งผูน้ าประเทศแทน แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลให้

ราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปีคร่ึง (12 พฤษภาคม 2559)  ท่ีระดบั 17.00 

เซนต ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร (profit-taking) และแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.55-17.00 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.74 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.00 เซนต ์ หรือ  6.35%  และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.93-17.23 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.99 เซนต ์

เพิ่มข้ึน 0.90 เซนต ์หรือ 5.59% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

13 พฤษภาคม 
2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6 พฤษภาคม  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 15.55 17.00 16.74 15.74 +1.00 
ตุลาคม 2559 17.23 15.93 16.99 16.09 +0.90 
มีนาคม 2560 17.62 16.45 17.40 16.60 +0.80 
พฤษภาคม 2560 17.23 16.20 17.03 16.33 +0.70 
กรกฎาคม 2560 16.87 15.95 16.69 16.08 +0.61 
ตุลาคม 2560 16.66 15.85 16.50 15.98 +0.52 
มีนาคม 2561 16.74 15.96 16.55 16.15 +0.40 
พฤษภาคม 2561 16.53 15.74 16.28 15.93 +0.35 
กรกฎาคม 2561 16.23 15.73 15.97 15.71 +0.26 
ตุลาคม 2561 16.09 15.67 15.84 15.66 +0.18 
มีนาคม 2562 15.99 15.78 15.87 15.79 +0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
 วนัท่ี  13  พฤษภาคม 2559  องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO)  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลก
ส่วนขาด (Deficit) ในปี 2559/2560  จะลดลงเหลือ 3.8 ลา้นตนั  จาก 6.65 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  
เน่ืองจากคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในยโุรป  บราซิล  และไทยจะเพิ่มข้ึน  แมว้า่ปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลก
จะเพิ่มสูงข้ึน  และผลผลิตน ้าตาลในอินเดียจะลดลงก็ตาม  อน่ึง น ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 
2558/2559  ไดป้รับเพิ่มข้ึนจาก 5.0 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนกุมภาพนัธ์  โดยมีการปรับเพิ่มผลผลิต
น ้าตาลในบราซิล 1 ลา้นตนั  แต่ก็ไดป้รับลดผลผลิตน ้าตาลในไทยและจีน  รวมถึงอินเดียดว้ย 
  

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  11  พฤษภาคม 2559  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 
3 เดือนแรกของปี 2559  (มกราคม-มีนาคม) ดงัน้ี 

 
 ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 181,100 235,300 -23.03 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 80,800 66,400 +21.69 

 

วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2559  มีรายงานวา่อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของสหภาพศุลกากร ซ่ึง 

ประกอบดว้ยรัสเซีย คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนมิถุนายน 2559  จะอยูท่ี่ 227 เหรียญสหรัฐ/ตนั อตัรา

ภาษีน าเขา้ในเดือนมิถุนายนค านวณจากราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเฉล่ียของเดือนเมษายนท่ีเท่ากบั 

15.00 เซนต/์ปอนด ์ ลดลงจาก 15.43 เซนต/์ปอนด ์ ในเดือนมีนาคม และอตัราภาษีน าเขา้ 227 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั จะน าไปใชใ้นเดือน พฤษภาคม –กรกฎาคม ซ่ึงราคาเฉล่ียน ้าตาลทรายดิบในช่วงท่ีใชใ้นการ

ค านวณภาษีอยูใ่นช่วง 14.71-16.60 เซนต ์

 วนัท่ี 9  พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 835,900 เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 803,400 เฮคแต หรือ 78.9% ของพื้นท่ีประมาณ

เพาะปลูกบ้ีททั้งส้ิน 1.06 ลา้นเฮคแต  ในขณะท่ี  The Russian Sugar Producers Union คาดวา่พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึนถึง 1.11 ลา้นเฮคแต  จาก 1.021 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน 
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ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี  13  พฤษภาคม 2559   มีรายงานวา่ ICE Futures Europe  วางแผนจะเร่ิมตน้การซ้ือขาย
น ้าตาลแบบบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ล่วงหนา้ (a containerised white sugar futures)  ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559  
โดยสัญญาซ้ือขายแรกไดแ้ก่ตุลาคม 2559  ส าหรับจ านวนซ้ือขายขั้นต ่า 1 ล็อต เท่ากบั 50 ตนั  และเดือน
ก าหนดราคาประกอบดว้ย มีนาคม, พฤษภาคม,  สิงหาคม, ตุลาคม  และธนัวาคม 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

  วนัท่ี  11  พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาล

ของสหรัฐฯ ในปี 2559/2560 เทียบกบัปี 2558/2559  และ ปี 2557/2558 ดงัน้ี  

                                                                            หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ 
ปี 2559/2560 
ประมาณการ 

ปี 2558/2559 
ปี 2557/2558 

พฤษภาคม เมษายน 
พฤษภาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,743 1,815 1,809 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 8,710 8,933 8,792 8,656 
    จากบ้ีท 5,090 5,064 4,998 4,893 
    จากออ้ย 3,620 3,869 3,794 3,763 
          ฟลอริดา  1,970 2,166 2,091 1,981 
          ฮาวาย 40 165 165 146 
          หลุยส์เซียนา 1,495 1,423 1,423 1,513 
          เทก็ซสั 115 115 115 123 
ปริมาณการน าเขา้ 3,479 3,231 3,209 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,531 1,617 1,595 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 300 300 471 
     อ่ืน ๆ 1,773 1,314 1,314 1,546 
     เมก็ซิโก 1,758 1,299 1,299 1,532 
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อุปทานรวม 13,932 13,978 13,809 14,019 
     การส่งออก 50 100 100 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,225 12,135 12,090 12,019 
        -อาหาร 12,080 12,000 11.955 11,888 
       - อ่ืน ๆ 145 135 135 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,275 12,235 12,190 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,657 1,743 1.619 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.5 14.2 13.3 14.9 
 

 วนัท่ี 11  พฤษภาคม 2559  กระทรวงอุตสาหกรรมของกวัเตมาลารายงานวา่  เม่ือส้ินสุดสัปดาห์

ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559  กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลได ้ 91,365 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 101,373 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน  และลดลงจาก 120,000 ตนั ในปีก่อน    รวมในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2558 ผลิตน ้าตาลได ้2,649,572 ตนั  ลดลงจาก 2,885,290 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

มีปริมาณออ้ย 119.91 ตนั/เฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 114.40 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  แต่อตัราการหีบสกดั 10.11%  

ลดลงจาก 10.63%  Cengicana คาดวา่ในปีการผลิตน้ีกวัเตมาลาจะผลิตน ้าตาลได ้ 2,894,834 ตนั ลดลงจาก 

2,975,801 ตนั ในปี 2557/2558         

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี  30  เมษายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (เฮคแต) 671,552 671,091 0.07 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 48,858,774 47,386,313 3.11 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 5,485,278 5,311,305 3.28 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) n.a 1,544,032 - 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.23 11.21 0.16 
ปริมาณโมลาส (%) n.a. 3.26 - 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.17 7.91 3.20 
ปริมาณออ้ย (ตนั/เฮคแต) 72.76 71.61 3.04 
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วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 Datagro คาดวา่ทางภาคลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2559/2560  

(เมษายน-มีนาคม)  จะผลิตน ้ าตาลได ้35.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก  31.4 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  และ  33.8 

ลา้นตนั ในประมาณการเดือนเมษายน  ส าหรับผลผลิตน ้าตาลทั้งประเทศในปี 2559/2560 จะมีจ านวน 38.1 

ลา้นตนั  โดยสัดส่วนออ้ยท่ีใชใ้นการผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560  จะเพิ่มข้ึน 44.4% จาก 40.9%  

 
เอเชีย 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย 

ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) จะลดลง 4% เหลือประมาณ 24 ลา้นตนั  เน่ืองจากผลผลิตออ้ยลดลง 

แต่ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเขา้เพราะสต็อคน ้าตาลภายในประเทศมีเพียงพอ ส าหรับผลผลิตน ้าตาล

ในปี 2558/ 2559 จะลดลงเหลือ 25 ลา้นตนั จาก 28.3 ลา้นตนั ในปีก่อน  นอกจากน้ี ISMA ยงัรายงานวา่  

ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra  และรัฐ  Karnataka จะลดลงเน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลดลง   แต่การ

ลดลงน้ีจะถูกชดเชยโดยการเพิ่มข้ึนของรัฐ Uttar Pradesh  และรัฐ Tamil Nadu  และสตอ็คเม่ือส้ินสุดฤดู

การผลิตจะมีประมาณ 7.0-7.5 ลา้นตนั ซ่ึงจะท าใหอุ้ปทานน ้าตาลในปี 2559/2560 มีจ านวน 31 ลา้นตนั  

ขณะท่ีความตอ้งการมีจ านวน 26 ลา้นตนั   และสตอ็คคงเหลือยกไปของปี 2559/2560 จะมีประมาณ 5 ลา้น

ตนั   ซ่ึงเพียงพอกบัการบริโภค 2-3 เดือน 

 วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2559  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล

ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560   ส าหรับงวดส่งมอบ 1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2560  และงวด

ส่งมอบ 1 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2560  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol  

 (MT.) 

พรีเมี่ยม 

(จุด) 
1 มีนาคม  -  15 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

Bunge Agribusiness Pte. Ltd 36,000.00 137 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2560 Bunge Agribusiness Pte. Ltd 36,000.00 137 

รวม 72,000.00 137 
 
 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในฤดูการผลิตปี 

2558/2559 ถึงส้ินเดือนเมษายน 2559  ดงัน้ี 
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                                                                หน่วย : ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
  น ้าตาลจากออ้ย 7,709,900 9,569,700 
  น ้าตาลจากบ้ีท 839,800 737,800 
     รวม 8,549,700 10,307,500 

 
วจิารณ์และความเห็น 

 

        ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึน

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจาก

ภาวะความแหง้แลง้ในอินเดียและภาวะฝนตกในบราซิลซ่ึงจะท าใหก้ารตดัออ้ยล่าชา้ออกไป  นอกจากนั้น

เงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ก็จะเป็นผลบวกต่อราคาน ้าตาลดว้ย  แรง

ซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดใน

รอบ 1 ปีคร่ึงท่ี 17.00 เซนต ์  (12 พฤษภาคม 2559)  ท่ีระดบั 17.00 เซนต ์  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรง

ขายเพื่อท าก าไร (profit-taking) และแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เพียง ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน

มากเป็นประวติัการณ์ถึง  249,466 ล็อต ท าใหใ้นระยะสั้น ๆ หากมีแรงขายเพื่อช าระบญัชีออกมา ( (Long 

Liquidation) ราคามีโอกาสท่ีจะปรับตวัลดลงไดทุ้กขณะ 

--------------------------------------- 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

16  พฤษภาคม  2559 
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ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

11  พฤษภาคม  2559 
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ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

9  พฤษภาคม  2559 
 
 
 
 


