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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  13-17  มิถุนายน 2559                        
           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 13 - 17  มิถุนายน 2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 24 ของ

ปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัลดลงไปอยูต่  ่ากวา่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปีคร่ึงท่ีเขา้ทดสอบในสัปดาห์ท่ีแลว้  หลงัจาก

ภาวะอากาศดีข้ึนท่ามกลางการคาดการณ์สภาพอากาศแหง้ในพื้นท่ีปลูกออ้ยและการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยใน

บราซิล  และดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าข้ึน แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลปิดตลาดปรับตวัเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน   หลงั

ไดแ้รงหนุนจากรายงานการเกิดภาวะน ้าคา้งแขง็ และจากความวติกเก่ียวกบัภาวะฝนตกซ่ึงสกดักั้นการเก็บ

เก่ียวผลผลิตออ้ยในบราซิล โดย Unica ไดร้ายงานการผลิตออ้ย และน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ในช่วง 16-31 พฤษภาคม 2559  โดยมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 32.431 ลา้นตนั ลดลงจาก 40.526 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และผลิตน ้าตาลได ้ 1.680 ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.976 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 19.01-20.15 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.76 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.06 เซนต ์ 

หรือ  0.30%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.09-20.22 เซนต ์และ

ปิดตลาดท่ี 19.90 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.17 เซนต ์หรือ 0.86% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
17 มิถุนายน 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
10 มิถุนายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 20.15 19.01 19.76 19.70 +0.06 
ตุลาคม 2559 20.22 19.09 19.90 19.73 +0.17 
มีนาคม 2560 20.23 19.28 20.02 19.80 +0.22 
พฤษภาคม 2560 19.32 18.56 19.09 19.06 +0.03 
กรกฎาคม 2560 18.62 17.96 18.40 18.44 -0.04 
ตุลาคม 2560 18.28 17.65 18.09 18.09 - 
มีนาคม 2561 18.09 17.50 17.91 17.88 +0.03 
พฤษภาคม 2561 17.62 17.05 17.46 17.38 +0.08 
กรกฎาคม 2561 18.86 16.71 17.11 16.96 +0.15 
ตุลาคม 2561 17.04 16.63 16.89 16.68 +0.21 
มีนาคม 2562 16.92 16.52 16.81 16.54 +0.27 
พฤษภาคม 2562   16.32 16.17 +0.15 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ย และน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559  
เพียง ณ วนัท่ี  4  มิถุนายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 767,270 771,659 -0.57 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 53,662,965 52,887,437 1.47 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 6,056,674 5,908,077 2.52 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,919,978 1,731,757 10.87 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.17 1.03 
ปริมาณโมลาส (%) 3.58 3.27 9.27 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.89 7.66 3.10 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.94 68.54 2.05 

 

ขณะท่ีสภาน ้าตาลแห่งชาติ (CONADESUCA) เพิ่มประมาณการการผลิตน ้าตาลส าหรับปี 2558/2559  

เป็นจ านวน 6,184,344 ตนั เทียบกบั 5,984,961 ตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี 13 มิถุนายน 2559  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ 

สหรัฐฯ 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 
มิถุนายน พฤษภาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,939 1,743 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 8,710 8,710 8,940 8,656 
    จากบ้ีท 5,090 5,090 5,064 4,893 
    จากออ้ย 3,620 3,620 3,877 3,763 
          ฟลอริดา  1,970 1,970 2,173 1,981 
          ฮาวาย 40 40 165 146 
          หลุยส์เซียนา 1,495 1,495 1,423 1,513 
          เทก็ซสั 115 115 116 123 
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ปริมาณการน าเขา้ 3,476 3,479 3,413 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,528 1,531 1,739 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 175 300 471 
     อ่ืน ๆ 1,773 1,773 1,374 1,546 
     เมก็ซิโก 1,758 1,758 1,359 1,532 
อุปทานรวม 14,124 13,932 14,169 14,019 
     การส่งออก 25 50 65 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,235 12,225 12,165 12,019 
        -อาหาร 12,080 12,080 12,000 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 145 165 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,260 12,275 12,230 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,864 1,657 1.939 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

15.2 13.5 15.9 14.9 
 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มิถุนายน 2559 ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 32,431 40,526 -19.97  140,966 109,361       28.90  
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,680 1,976 -14.98  6,986 4,648       50.30  
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,444 1,747 -17.34  5,838 4,701       24.19  
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กก.) 

130.19 124.34    4.70  122.26 117.23        4.29  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

41.77 41.15    1.51  42.54 38.05       11.80  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%) (%) 

58.23 58.85 -  1.05  57.46 61.95 -      7.25  
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วนัท่ี 16 มิถุนายน 2559  กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 

เม่ือส้ินสุดสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมิถุนายน จ านวน 662,480 ตนั เฉล่ียส่งออกน ้าตาลจ านวน 82,810 ตนั/วนั 

เพิ่มข้ึน 4.4% เม่ือเทียบกบัเดือนพฤษภาคม และ 16.1% เม่ือเทียบกบัในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และคาดวา่

ปริมาณส่งออกน ้าตาลทรายดิบในเดือนมิถุนายนจะมีจ านวน 1.82 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.5 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559  สมาคมผูผ้ลิต Alcopar คาดวา่ผลกระทบจากน ้าคา้งแขง็ (Frost) จะท าให้

ผลผลิตออ้ยในรัฐ Parana ซ่ึงเป็นรัฐท่ีปลูกออ้ยมากเป็นล าดบัท่ี 3 ในบราซิลไดรั้บความเสียหาย  โดย

ผลผลิตออ้ยจะลดลงเหลือ 39 ลา้นตนั จาก 43.5 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน 

 

ตะวนัออกกลาง 

 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 Reuters รายงานวา่ ผูน้  าเขา้น ้าตาลอิหร่านไดซ้ื้อน ้าตาลทรายดิบจาก

บราซิลอยา่งนอ้ย 250,000 ตนั ซ่ึงนบัเป็นการซ้ือคร้ังแรกนบัตั้งแต่การลงโทษระหวา่งประเทศ (Inter-

national  sanctions) ไดถู้กยกเลิกไปในเดือนมกราคม 2559 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559  มีรายงานวา่รัฐบาลอินเดียก าหนดใหเ้ก็บภาษีการส่งออกน ้าตาลทราย

ดิบ น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลรีไฟน์ ในอตัรา 20%   โดยมีผลบงัคบัในทนัที  อน่ึง ในปี 2558/2559 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลแลว้ 1.7 ลา้นตนั  และในปี 2558/2559  คาดวา่จะผลิต

น ้าตาลได ้25.2 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เทียบกบั 28.3 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2557/2558  ส่วน

ในปี 2559/2560 รัฐบาลอินเดียคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 23-24 ลา้นตนั  แต่อินเดียจะไม่ขาด

แคลนน ้าตาลเน่ืองจากมีสต็อคน ้าตาลตน้ปีถึง 7 ลา้นตนั  

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,867,756 23,182,632 -1.36 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,204,829 2,307,876 -4.47 
โมลาส (ตนั) 993,328 950,612 4.49 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.64 9.96 -3.15 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.34 4.10 5.93 
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วนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 มีรายงานวา่ รัฐบาลอินโดนีเซียไดย้นืยนัในการตดัสินใจท่ีจะเพิ่มการ

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 381,000 ตนั นอกเหนือจากโควตาท่ีน าเขา้แลว้จ านวน 192,000 ตนั เพื่อรักษา

เสถียรภาพราคาน ้าตาลในตลาด และนาย  Thomas  Lembong รัฐมนตรีการคา้ของอินโดนีเซียกล่าววา่  

รัฐบาลไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั PTPN และ RNI  เป็นผูน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 381,000 ตนั  เพื่อน าไป

แปรรูปเป็นน ้าตาลทรายขาวและใชบ้ริโภคภายในประเทศ 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียไดป้รับลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล

เหลือ 2.3-2.4 ลา้นตนั จาก 2.5 ลา้นตนั ในประมาณการเดือนเมษายน เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาก El Nino  

โดยในปี 2558  อินโดนีเซียมีผลผลิตน ้าตาล 2.48 ลา้นตนั  และในฤดูการผลิตปี 2560 คาดวา่จะมีจ านวน 

2.95 ลา้นตนั  ซ่ึงในปีน้ีในเบ้ืองตน้คาดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาลจ านวน 2.9 ลา้นตนั  

วนัท่ี 13 มิถุนายน 2559  นาย Amran Sulaiman  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย

รายงานวา่ อินโดนีเซียมีสตอ็คน ้าตาลเพียงพอส าหรับเทศกาลถือศีลอด (Ramadan) ของชาวมุสลิม โดย 

สตอ็คน ้าตาลอยูท่ี่ 7,417,487 ตนั มีมากกวา่ความตอ้งการบริโภคซ่ึงอยูท่ี่ 5,626,400 ตนั อน่ึง เทศกาลถือศีล

อด (Ramadan) เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 

วจิารณ์และความเห็น 

  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  และปรับตวัเพิ่มข้ึนเป็นสัปดาห์ท่ี 6 ติดต่อกนั ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวภาวะฝนตกในบราซิล ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการตดัออ้ยส่งเขา้

โรงงาน และการขนส่งน ้าตาลเพื่อการส่งออก นอกจากนั้นมีรายงานวา่รัฐบาลอินเดียไดก้ าหนดให้เก็บภาษี

ส่งออกน ้าตาลทรายดิบ ทรายขาว  และรีไฟน์ ในอตัรา 20%  มีผลบงัคบัในทนัที  แรงซ้ือจากกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลในช่วงปลายสัปดาห์ 

(16-17 มิถุนายน 2559) เคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ   ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน 2559  ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  สูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง  

324,857 ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ราคา

น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

20  มิถุนายน  2559 
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