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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  12 – 16  มิถุนายน  2560                        
         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 12 – 16  มิถุนายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 24 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อนค่อนขา้งมาก โดยปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผล

จากแรงขายทางเทคนิค หลงัจากราคาไม่สามารถยนืเหนือระดบั 14 เซนต ์  ขณะท่ีบรรดาดีลเลอร์ต่างมุ่งความ

สนใจไปท่ีการยา้ยการลงทุนออกจากสัญญาเดือนกรกฎาคมซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการซ้ือขายในวนัท่ี 30 

มิถุนายนน้ี  สัญญาณทางเทคนิคท่ีอ่อนแอกระตุน้แรงขายล็อตใหม่ของกลุ่มนกัเก็งก าไร ประกอบกบัรายงาน

ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคมแขง็แกร่งข้ึนเกินคาด โดยอยู่

ท่ี 1.75 ลา้นตนั  นอกจากนั้นเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 บริษทั Petrobras ไดป้รับลดราคาน ้ามนั ณ หนา้โรง

กลัน่ ส าหรับน ้ามนัเบนซิน 2.3% และน ้ามนัดีเซล 5.8%  ซ่ึงเป็นการลดลงคร้ังท่ี 2 หลงัจากเม่ือวนัท่ี 25 

พฤษภาคม 2560 ไดป้รับลดราคาน ้ามนั ณ หนา้โรงกลัน่ ส าหรับน ้ามนัเบนซิน และน ้ามนัดีเซล 5.4%  และ 

3.5% ตามล าดบั ซ่ึงการลดราคาน ้ามนัดงักล่าวส่งผลใหผ้ลตอบแทนในการผลิตเอทานอลลดลง แรงขายของ

กลุ่มกองทุนนกัเก็งก าไรต่างๆ ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลร่วงลงจนแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 16 เดือนท่ี 13.29 เซนต์  

(16 มิถุนายน)  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

13.29-14.54 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.44 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.83 เซนต ์  หรือ 5.82% 

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.50-14.72 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.63 

เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.84 เซนต ์หรือ 5.81% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

16 มิถุนายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
9 มิถุนายน 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 14.54 13.29 13.44 14.27 -0.83 
ตุลาคม 2560 14.72 13.50 13.63 14.47 -0.84 
มีนาคม 2561 15.32 14.21 14.31 15.07 -0.76 
พฤษภาคม 2561 15.25 14.20 14.28 14.99 -0.71 
กรกฎาคม 2561 15.25 14.26 14.34 14.96 -0.62 
ตุลาคม 2561 15.47 14.55 14.64 15.16 -0.52 
มีนาคม 2562 15.92 15.13 15.21 15.61 -0.40 
พฤษภาคม 2562 15.92 

9116.02 

15.26 15.33 15.64 -0.31 
กรกฎาคม 2562 16.91 15.31 15.41 15.64 -0.23 
ตุลาคม 2562 16.02 15.48 15.63 15.78 -0.15 
มีนาคม 2563 16.26 15.74 15.96 16.03 -0.07 
พฤษภาคม  2563 16.05 15.91 15.82 16.01 -0.19 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยูเครนรายงานวา่ ในปี 2560 พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 313,000 แฮคแต  จากท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ 293,000 แฮคแต  ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล

แห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดวา่จะสูงกวา่ 330,000-350,000 แฮคแต อน่ึง พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปี 2559 มีจ านวน 

291,000 แฮคแต   

วนัท่ี  12 มิถุนายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่   

ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 48,400 ตนั  ลดลงจาก 72,400 ตนั ในเดือนเมษายน แต่

ยงัเพิ่มข้ึนจาก 5,700 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปประเทศปลายทางคือ สาธารณรัฐโตโก 

(15,000 ตนั) ตุรกี (8,800 ตนั) และสาธารณรัฐแกมเบีย (8,000 ตนั)  โดยในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตั้งแต่

เดือนกนัยายน ยเูครนส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 732,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 46,000 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  นาย Ruslan Butylo หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์ของ Ukrtsukor คาดการณ์วา่จะมีการส่งออก

เล็กนอ้ยในช่วงท่ีเหลือของปี 2559/2560  และ Ukrtsukor ยงัคาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 จะมี

จ านวน 2 ลา้นตนั  จากประมาณการในเบ้ืองตน้ท่ี 2.3-2.5 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ในขณะท่ีคาดวา่

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 6% เป็น 310,000 แฮคแต และเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยในเดือน

เมษายนและพฤษภาคมอาจส่งผลต่อผลผลิตของบ้ีท และการส่งออกในปีหนา้จะลดลงเหลือ 0.5 ลา้นตนั การ

บริโภคภายในประเทศจะอยูท่ี่ 1.5 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,186,800 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 1.06 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 5.1% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต 

ขณะท่ี Soyuzrossakhar ของรัสเซียคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปีน้ีจะมีจ านวน 1.175 ลา้นแฮคแต 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 766,431 767,417 -0.13 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 52,763,318 53,662,965 -1.68 
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ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,899,838 6,056,674 -2.59 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.18 11.29 -0.93 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.70 7.89 -2.46 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.84 69.93 -1.55 

 วนัท่ี  12 มิถุนายน 2560 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                           หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
มิถุนายน พฤษภาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,536 1,477 2,053 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 8,738 8,700 8,832 8,989 
    จากบ้ีท 4,988 4,950 4,988 5,119 
    จากออ้ย 3,750 3,750 3,844 3,870 
          ฟลอริดา  2,000 2,000 2,051 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,600 1,600 1,612 1,428 
          เทก็ซสั 150 150 138 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,332 3,858 3,130 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,373 1,373 1,578 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 175 375 396 
     อ่ืน ๆ 1,784 2,311 1,177 1,325 
     เมก็ซิโก 1,774 2,301 1,162 1,309 
อุปทานรวม 13,606 14,036 14,016 14,145 
     การส่งออก 25 25 125 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,477 12,477 12,355 12,051 
        -อาหาร 12,322 12,322 12,100 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 -33 
อุปสงคร์วม 12,502 12,502 12,480 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,104 1,534 1,536 2,053 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

8.8 

 

 

 

12.3 

 

 

 

12.3 17.0 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 Datagro รายงานวา่ ปริมาณน ้าฝนท่ีตกเฉล่ียในพื้นท่ีปลูกออ้ยในเขตภาค

กลาง/ใตข้องบราซิลในเดือนพฤษภาคมมีจ านวน 121.4 มม. หรือมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ 94.9%  โดยในช่วง

คร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคมปริมาณฝนตกมากข้ึน ท าให้โรงงานหยดุหีบออ้ย 4.7 วนั และตั้งแต่เดือนเมษายน

ถึงเดือนพฤษภาคมโรงงานหยดุหีบออ้ย 12.5 วนั เทียบกบั  5.4 วนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ทั้งน้ีจ  านวนวนัท่ี

หายไปในกระบวนการหีบออ้ยท าใหเ้กิดความกงัวลเก่ียวกบัเวลาท่ีจะตอ้งเก็บเก่ียวออ้ยทั้งหมดในไร่ในปีน้ี  

วนัท่ี 13  มิถุนายน 2560 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2559/2560  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มิถุนายน 2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 31,587 32,507 -2.83 111,842 141,370 -20.89 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,754 1,687 +3.97 5,695 7,010 -18.76 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

1.203 1.450 -17.03 4.304 5.854 -26.48 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 122.83 130.41 -5.81 118.36 122.31 -3.23 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.45 41.77 +13.60 45.15 42.55 +6.11 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

52.55 58.23 -9.75 54.85 57.45 +4.53 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 26,367,266 23,222,753 +13.54 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,376,914 2,224,132             +6.87 
โมลาส (ตนั) 1,175,059 1,032,457 +13.81 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.01 9.58              -5.88 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.46 4.45 +0.24 
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 วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน ้าตาลของปากีสถานเปิดเผยวา่  หลงัจาก

ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานในฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีมากเป็นประวติัการณ์ถึง 7.1 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) ท าใหป้ากีสถานตอ้งเผชิญกบัภาวะน ้าตาลเกินดุล 1.8 ลา้นตนั ซ่ึงตวัเลขน้ีสามารถค านวณไดเ้ม่ือ

พิจารณาจากสต็อคน ้าตาลจ านวน 0.3 ลา้นตนั และการบริโภคภายในประเทศจ านวน  5 ลา้นตนั ปริมาณการ

ผลิตท่ีมากเกินส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในประเทศลดลงเหลือ 49 รูปีปากีสถาน   (1 เหรียญสหรัฐฯ = 103.90 รูปี

ปากีสถาน) ต่อกิโลกรัม ขณะท่ีทางโรงงานน ้าตาลคาดวา่จะไดรั้บผลเสียหายมาก และในขณะ เดียวกนัทาง

อุตสาหกรรมน ้าตาลก าลงัขอรับเงินอุดหนุนการส่งออกอยา่งนอ้ย 15 รูปีปากีสถานต่อกิโลกรัม โดยหากไม่มี

ตอบรับขอ้เรียกร้องดงักล่าว ทางโรงงานน ้าตาลก็จะสามารถเร่ิมเปิดหีบไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จากเดิม

เดือนพฤศจิกายน 2560 ในขณะเดียวกนัพวกเขาตอ้งการใหร้าคาออ้ยลดลงเหลือ 120 รูปีปากีสถานต่อ 40 

กิโลกรัม จากเดิม 180 รูปีปากีสถาน 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบั UNICA รายงานผลผลิต

น ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้และ  

บริษทั Petrobras ไดป้รับลดราคาน ้ามนั ณ หนา้โรงกลัน่ลง ท าใหผ้ลตอบแทนในการผลิตเอทานอลลดลง ซ่ึง

จะท าใหโ้รงงานหนัไปผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 จะส้ินสุด

ระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท าใหมี้การซ้ือขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน ไปเป็น

เดือนตุลาคม 2560 และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้

เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 16 เดือน  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ 

วนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 71,751 ล็อต หรือประมาณ 

3.645 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 59,141  ล็อต หรือประมาณ 3.004 ลา้น

ตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคา

น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร ต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

    19  มิถุนายน  2560     


