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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  13 - 17  มีนาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 13 - 17 มีนาคม 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 11 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

ลดลงแต่ยงัคงเหนือระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน ท่ี 17.96 เซนต ์(10 มีนาคม 2560)   และมีแนวรับท่ีแขง็แกร่ง

ท่ี 18 เซนต ์  ข่าวจากจากอินเดียซ่ึงนายราม วลิาส พาสวนั รมว.ดา้นอาหารระบุวา่ อินเดีย ซ่ึงเป็นประเทศ

ผูบ้ริโภคน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ไม่มีแผนท่ีจะลดภาษีน าเขา้น ้าตาลในระยะใกลน้ี้ ไดส่้งผลลบต่อตลาด  

และในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์แรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลง

ถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 9 เดือน ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  ประกอบกบั

ตลาดน ้าตาลไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงลดความ

ตอ้งการขายน ้าตาลจากกลุ่มประเทศผูผ้ลิต ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 

2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.50-18.53 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 18.17 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์

ก่อน 0.05 เซนต ์หรือ 0.27% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.50-

18.42 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 18.10 เซนต ์ ลดลง 0.09 เซนต ์หรือ 0.49% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
17 มีนาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
10 มีนาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 18.53 17.50 18.17 18.22 -0.05 
กรกฎาคม 2560 18.42 17.50 18.10 18.19 -0.09 
ตุลาคม 2560 18.44 17.65 18.17 18.29 -0.12 
มีนาคม 2561 18.73 18.06 18.50 18.58 -0.08 
พฤษภาคม 2561 18.46 17.85 18.24 18.32 -0.08 
กรกฎาคม 2561 18.17 17.61 17.96 18.03 -0.07 
ตุลาคม 2561 18.08 17.52 17.86 17.93 -0.07 
มีนาคม 2562 18.09 17.62 17.96 17.96 - 
พฤษภาคม 2562 17.73 17.42 17.73 17.60 +0.13 
กรกฎาคม 2562 17.49 17.23 17.49 17.27 +0.22 
ตุลาคม 2562 17.51 17.31 17.51 17.26 +0.25 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  17  มีนาคม 2560 The Russian Sugar Producers Union  รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 
2559/2560 (สิงหาคม-กรกฎาคม)  รัสเซียสามารถส่งออกน ้าตาล 550,000 ตนั โดยมีแผนจะส่งออกไปยงั
อฟักานิสถานและมีแผนจะส่งไปยงัเซอร์เบียในเร็ว ๆ น้ี รัสเซียผลิตน ้าตาลไดม้ากเป็นประวติ้การณ์ถึง 6.15 
ลา้นตนั เทียบกบั 5.2 ลา้นตนั ในปีก่อน  และส าหรับปี 2560  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทจะลดลงเหลือ 
5.8 ลา้นตนั  นอกจากน้ีในเครือจกัรภพรัฐเอกราช (CIS) จะเพิ่มผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทในปีน้ีอีก 1% เป็น 
9.1 ลา้นตนั โดยคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึน 6% เป็น 1.7 ลา้นเฮคแต 
 วนัท่ี  13 มีนาคม 2560  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในเดือน

มกราคม 2560  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 2,200 15,400 -85.71 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 19,500 32,600 -40.18 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  16  มีนาคม 2560 นาย Mario Salaverría ประธานสมาคมน ้าตาลแห่งชาติเอลซลัวาดอร์
รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (พฤศจิกายน- ตุลาคม) คาดวา่จะ
อยูท่ี่ระดบั 16.7 ลา้นquintals (768,000 ตนั) เพิ่มข้ึนจาก 14.1 ลา้นquintals ในปี 2558/2559  แต่ยงัคงต ่ากวา่
ปี 2557/2558 ท่ีมีจ  านวน 17.2 ลา้นquintals ประเทศผูซ้ื้อรายใหญ่คือสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีจ านวน 144,478 
ตนัในปีท่ีแลว้ ตามดว้ยไตห้วนั  อินโดนีเซีย และสหภาพยโุรป 
   วนัท่ี  17  มีนาคม  2560 มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  (พฤศจิกายน 

– ตุลาคม) เพียง  ณ วนัท่ี  12 มีนาคม  2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,989,217 1,905,719 +4.38 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.70 12.34 -5.19 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 112.46 122.47 -8.17 
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เอเชีย 

 วนัท่ี  14  มีนาคม 2560 กระทรวงการคา้ภายในประเทศของมาเลเซีย ประกาศปรับราคาน ้าตาล

ทรายขายปลีกข้ึน 3.8% เป็น MYR 2.95 (1 เหรียญสหรัฐฯ = MYR4.45) ต่อกิโลกรัม จาก MYR2.84   มีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 โดยรัฐบาลใหเ้หตุผลวา่ท่ีตอ้งปรับราคา เน่ืองมาจากราคาน ้าตาลทรายดิบใน

ตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน 

  วนัท่ี  15  มีนาคม 2560  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาหารของอินเดีย รายงานวา่ อินเดียยงัไม่มี

แผนท่ีจะลดภาษีน าเขา้น ้าตาลลงในขณะน้ี โดยอา้งถึงสต็อคน ้าตาลภายในประเทศท่ียงัคงมีมาก และจากท่ี

สมาคมน ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) ไดค้าดการณ์การผลผลิตน ้าตาลท่ีต ่ากวา่ประมาณการของรัฐบาล โดย 

ISMA ไดป้รับลดประมาณการลงเป็น 20.3 ลา้นตนัในปี 2559/2560 ลดลง 5% จากท่ีเคยคาดไวก่้อนหนา้น้ี 

และลดลง 13% จากท่ีคาดไวใ้นเดือนกนัยายน 2559 ทั้งน้ีรัฐบาลไดป้ระเมินการผลิตในปีน้ีท่ี 22.5 ลา้นตนั 

และสตอ็คน ้าตาลภายในประเทศเหลืออยูท่ี่ 7.7 ลา้นตนั ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคคาดวา่จะอยูร่ะหวา่ง 

24-25 ลา้นตนั ในขณะเดียวกนัมีรายงานวา่ฤดูการหีบออ้ยของรัฐ Maharashtra ใกลจ้ะส้ินสุดลงแลว้ โดยมี

โรงงานอีกเพียง 2 แห่งจาก 148 แห่ง ท่ียงัคงเปิดหีบ และคาดวา่จะผลิตน ้าตาลไดไ้ม่เกิน 4.2 ลา้นตนั 

คณะกรรมาธิการน ้าตาลของรัฐMaharashtra กล่าววา่ จนถึงขณะน้ีโรงงานไดหี้บออ้ยแลว้ประมาณ 37.11 

ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 4.17 ลา้นตนัท่ีอตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 11.23% ในปีท่ีผา่นมารัฐ Maharashtra ผลิต

น ้าตาลได ้8.4 ลา้นตนั 

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ โดยเฉพาะในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ท่ีราคา

น ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน ราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดท่ี 17.50 

เซนต ์ ต ่าสุดในรอบกวา่ 9 เดือน นบัแต่เดือนมิถุนายน 2559  ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาล

คืนจากตลาด (Short-covering) ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่า

ข้ึน  และตลาดยงัคงรอคอยข่าวเก่ียวกบัการน าเขา้น ้าตาลของอินเดียและจีนเป็นส าคญั ส าหรับสถานะของ

กลุ่มกองทุน 
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และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 

90,350 ล็อต หรือประมาณ 4.59 ลา้นตนั ลดลงจากรายงานเม่ือสัปดาห์ก่อนหนา้นั้นท่ีถือ Net Long  

115,003 ล็อต  หรือประมาณ 5.84 ลา้นตนั   ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากตลาดอยูใ่นขอบเขตของการ

ขายมากเกินไป (Oversold) ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีราคาจะกระเต้ืองข้ึนตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น

เทคนิค (Technical Rebound)  

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  20  มีนาคม  2560      

 

  

                                                                                                                                                  


