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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  13 – 17   กุมภาพนัธ์ 2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 13 – 17 กุมภาพนัธ์  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์

ท่ี 7 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์แรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ได้

ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์  (13 กุมภาพนัธ์ 2560)  ก่อนท่ีจะ

กระเต้ืองสูงข้ึนตามแรงซ้ือท่ีมีเขา้มา  กอปรกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้าตาลทรายขาวท่ีปรับตวั

เพิ่มข้ึน  ตามข่าวอุปสงคน์ ้าตาลจากเมียนมาร์  และแนวโนม้ท่ีอินเดียจะน าเขา้น ้าตาลซ่ึงคาดวา่จะ มีราว ๆ  

1.5 ลา้นตนั  อยา่งไรก็ดีในช่วงสุดทา้ยแรงขายท่ีมีเขา้มาไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลต่างปรับตวัลดต ่าลง  โดย

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.91-20.84 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.30 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.12 เซนต ์หรือ 0.59% และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.89-20.70 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 20.43 

เซนต ์ ลดลง 0.17 เซนต ์หรือ 0.83% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

17 กุมภาพนัธ์  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

10 กุมภาพนัธ์  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 20.84 19.91 20.30 20.42 -0.12 
พฤษภาคม 2560 20.70 19.89 20.26 20.43 -0.17 
กรกฎาคม 2560 20.40 19.68 20.03 20.15 -0.12 
ตุลาคม 2560 20.28 19.60 20.01 20.04 -0.03 
มีนาคม 2561 20.28 19.63 20.09 20.02 +0.07 
พฤษภาคม 2561 19.61 19.00 19.45 19.36 +0.09 
กรกฎาคม 2561 18.94 18.35 18.82 18.69 +0.13 
ตุลาคม 2561 18.56 18.01 18.52 18.33 +0.19 
มีนาคม 2562 18.36 17.78 18.37 18.08 +0.29 
พฤษภาคม 2562 18.07 17.51 18.05 17.70 +0.35 
กรกฎาคม 2562 17.82 17.28 17.77 17.39 +0.38 
ตุลาคม 2562 17.84 17.29 17.73 17.31 +0.42 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560  น ้าตาลทรายขาวตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559  ตลาดลอนดอน 

หมายเลข 5 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2559  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อ

ตลาดเป็นจ านวน 2,841 ล็อต หรือ ประมาณ 142,050 เมตริตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา 1,4 1 ล็อต 

(92,150 เมตริกตนั)   และเม็กซิโก 1,000 ล็อต (50,000 เมตริกตนั)  ซ่ึงบริษทั E D & F Man เป็นผูรั้บมอบ

น ้าตาลทั้งหมด  ผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั   Macquarie Futures  บริษทั Sucden Americas Corps  บริษทั Alvean 

SA  และบริษทั Bunge Agribusiness 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  16  กุมภาพนัธ์  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงาน

ปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 3,980,289 3,175,883 25.33 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 450,550 326,068 38.18 
โมลาส (ตนั) 169,577 138,027 22.86 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.32 10.27 10.25 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.26 4.35 -1.97 

 

วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 300,067 286,752 +4.64 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 22,951,682 22,723,079 +1.01 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,393,114 2,366,563 +1.12 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.43 10.41 +0.19 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.98 8.25 -3.24 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.49 79.24 -3.47 
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วนัท่ี  13  กุมภาพนัธ์  2560 มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง            

ณ วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,389,431 1,336,398 3.97 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.84 12.45 -4.91 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 114.29 124.18 -7.96 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  2560  มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี         1 

กุมภาพนัธ์ 2560 โรงงานน ้าตาลทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลผลิตน ้าตาลได ้ 2.457 

ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึน 2 .9% จาก 2.247 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบ

มีจ านวน  1.475 ลา้นตนั ลดลงจาก  3.199 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.501 พนัลา้น

ลิตร ลดลงจาก 1.4   พนัลา้นลิตร ในปีก่อน ในขณะท่ีปี 2554/2559 ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ

มีปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งส้ิน  4.417 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 2.609 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้ 1.995 

พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 1  กุมภาพนัธ์ 2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนมกราคม ยอดสะสม 

ปี  

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 589 4,043 -85.43 593,822 594,487 -0.11 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 11 94 -88.30 35,255 30,554 +15.39 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 45 174 -74.14 25,023 27,211 -8.04 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 103.71 93.13 +11.36 133.76 131.67 +1.59 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

19.50 26.09 -25.26 46.58 40.97 +13.69 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอ 

(%)  

80.50 73.91 +8.92 53.42 59.03 -9.50 
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เอเชีย 

 วนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  2560  The Maharashtra Sugar Commissionerate รายงานวา่ในปี 

2559/2560 โรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ไดปิ้ดหีบออ้ยแลว้  122 โรงงาน  และยงัคงเปิดหีบออ้ยเพียง 

24 โรงงาน เทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงปิดหีบเพียง    โรงงาน  โดยในปีน้ีคาดวา่จะหีบออ้ย

เพียง 100 วนั  เทียบกบัปี 2551/2552 ซ่ึงหีบออ้ยสั้นท่ีสุดเพียง 40 วนั  และล่าสุดโรงงานน ้าตาลในรัฐ 

Maharashtra มีปริมาณออ้ยออ้ยเขา้หีบและผลิตน ้าตาลไดด้งัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2554/2559 เปล่ียนแปลง 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้น

ตนั) 

35.667 58.032 -22.365 (-35.84%) 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 3.9726 6.3463 -2.3737 (-37.40%) 

อตัราการหีบสกดั (%) 11.40 10.94 +0.46 (+4.20%) 

 

 วนัท่ี 1  กุมภาพนัธ์ 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 11,367,757 13,982,070 -18.70 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 994,437 1,307,612 -23.95 
โมลาส (ตนั) 431,913 562,261 -23.18 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.75 9.35 -6.46 
ผลผลิตโมลาส  (%) 3.80 4.02 -5.52 

  

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้ง  จากข่าวความ 
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ตอ้งการน าเขา้น ้าตาลจากเมียนมาร์ และจากอินเดีย  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นไดก้ดดนัให้ราคา

น ้าตาลต่างปรับตวัลดต ่าลง  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 

2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 185,673 ล็อต หรือประมาณ 9.43 ลา้น

ตนั ลดลงจากท่ีถือ Net Long  213,526 ล็อต  หรือประมาณ 10.85 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น 

ส าหรับในระยะสั้น ๆ คงจะตอ้งติดตามข่าวเก่ียวกบัผลผลิตและความตอ้งการน าเขา้น ้าตาลในอินเดีย

อยา่งใกลชิ้ด  เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อราคาน ้าตาลค่อนขา้งมาก 

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  20  กุมภาพนัธ์  2560 

 

  


