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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  พฤษภาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 15- 19  พฤษภาคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 20 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

คร่ึง  ตามตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ  โดยดชันีสินคา้โภคภณัฑ์ 19 ตลาด ของทอมสัน รอยเตอร์ท่ีทะยานข้ึน

หลายวนัติดต่อกนั และแรงหนุนจากความแขง็แกร่งของราคาน ้ามนัดิบ ขณะท่ีตลาดมุ่งความสนใจไปท่ีสภาพ

อากาศของบราซิล เน่ืองจากภาวะฝนตกในช่วงท่ีผา่นมาชะลออตัราการหีบออ้ย ซ่ึงอาจกระทบการผลิตน ้าตาลใน

ระยะสั้นๆ อีกทั้งจากเงินเรียลท่ีแขง็ค่าข้ึนในบราซิล  หลงัจากในวนัท่ี 18 พฤษภาคม ไดด่ิ้งลงมากกวา่ 8% เม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์ เม่ือมีการกล่าวหาวา่ประธานาธิบดีของบราซิลตกลงท่ีจะติดสินบนพยานรายหน่ึงในการ

สอบสวนเร่ืองการคอร์รัปชัน่ ท่ีส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงไปบา้น ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค 

ตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.50-16.44 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.38 

เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.87 เซนต ์  หรือ 5.61% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.81-16.63 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.59 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.77 เซนต ์หรือ 4.87% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19 พฤษภาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12 พฤษภาคม  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 16.44 15.50 16.38 15.51 +0.87 
ตุลาคม 2560 16.63 15.81 16.59 15.82 +0.77 
มีนาคม 2561 17.10 16.40 17.08 16.42 +0.66 
พฤษภาคม 2561 17.00 16.35 16.92 16.37 +0.55 
กรกฎาคม 2561 16.97 16.34 16.79 16.40 +0.39 
ตุลาคม 2561 17.04 16.40 16.79 16.57 +0.22 
มีนาคม 2562 17.27 16.61 16.96 16.90 +0.06 
พฤษภาคม 2562 17.15 16.49 16.82 16.86 -0.04 
กรกฎาคม 2562 17.02 16.34 16.67 16.77 -0.10 
ตุลาคม 2562 16.99 16.31 16.63 16.80 -0.17 
มีนาคม 2563 17.04 16.44 16.71 16.90 -0.19 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2560/2561   

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
สตอ็คตน้ปี 67,127.3 72,610.3 80,371.9 79,286.1 74,245.0 
ผลผลิต 188,566.8 176,398.0 174,710.4 180,772.4 181,493.9 
การน าเขา้ 68,115.9 66,582.8 69,035.0 63,966.4 63,885.2 
การบริโภค 184,140.8 180,124.2 179,510.5 178,552.4 175,709.5 
การส่งออก 69,879.9 68,339.6 71,996.5 65,100.6 64,628.5 
สตอ็คปลายปี 69,789.4 67,127.3 72,610.3 80,371.9 79,286.1 
+/- ผลผลิต  12,168.8 1,687.6 -6,062.0 -721.5 -2,667.7 
+/- %  6.90 0.97 -3.35 -0.40 -1.45 
+/- การบริโภค 4,016.6 613.7 958.1 2,842.9 4,030.6 
+/-% 2.23 0.34 0.54 1.62 2.35 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 37.90 37.27 40.45 45.01 45.12 
น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

2,662.1 -5,483.0 -7,761.6 1,085.8 5,041.1 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  19 พฤษภาคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 

2560 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,148,000 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 1.04 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ืทเพิ่มข้ึน 1.7% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮค

แต ขณะท่ี Soyuzrossakhar ของรัสเซียคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียในปีน้ีจะสูงข้ึนกวา่ 4% จากท่ี

กระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดการณ์ไว ้ท่ี 1.175 ลา้นแฮคแต 

 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่ ณ วนัท่ี 12 

พฤษภาคม 2560 เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 307,000 แฮคแต เพิ่มข้ึน 1,000 แฮคแต จากในช่วง 7 

วนัท่ีผา่นมา โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทดงักล่าวมากกวา่ตวัเลขท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นเบ้ืองตน้ 293,000  



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

 

แฮคแต   แต่ยงัคงต ่ากวา่ 330,000-350,000 แฮคแต ท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์ไว ้

อน่ึง พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปี 2559 มีจ านวน 291,000 แฮคแต  และส้ินสุดการเพาะปลูกบ้ีทในวนัท่ี 12 

พฤษภาคม 2559 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  17 พฤษภาคม  2560 ส านกังานสถิติของเยอรมนัคาดการณ์ในเบ้ืองตน้วา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท

ของเยอรมนัในปี 2560  จะมีจ านวน 403,800 แฮคแต  เพิ่มข้ึน 20.7% จาก 334,500 แฮคแต ในปีก่อน 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 705,573 704,069 +0.21 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 49,719,679 50,475,755 -1.50 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,574,110 5,680,284 -1.87 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.21 11.25 -0.38 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.90 8.07 -2.08 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.47 71.69 -1.71 

 

 วนัท่ี  15 พฤษภาคม 2560   มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,704,234 2,737,578 -1.22 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.51 12.10 -4.81 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 110.25 119.60 -7.82 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2560  มีรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 การเร่ิมหีบออ้ยเร่ิมล่าชา้  

ส่งผลใหส้ตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี นบัตั้งแต่ปี 2557/2558 

โดย ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม สตอ็คคงเหลืออยูท่ี่ 2.1 ลา้นตนั  เทียบกบั 3.3 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  สตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2560 เป็นน ้าตาล VHP  1.3  ลา้นตนั   (2.5 ลา้นตนั)  

น ้าตาลคริสตลั 0.8 ลา้นตนั (0.7 ลา้นตนั)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลรีไฟน์และน ้ าตาลออแกนิค 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  17 พฤษภาคม 2560  มีรายงานวา่ ฤดูการผลิตน ้าตาลของรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียใกลจ้ะ

ส้ินสุดแลว้  โดยผลผลิตน ้าตาลมากเป็นประวติัการณ์ท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมน ้าตาลคาดวา่ในฤดู

การผลิตปี 2560/2561 ผลผลิตน ้าตาลจะมีมากกวา่ 9 ลา้นตนั  ในขณะท่ีรัฐบาลในรัฐ Uttar Pradesh คาดวา่จะ

ผลิตน ้าตาลไดเ้ป็นจ านวนถึง 8.8 ลา้นตนั  เทียบกบัในฤดูการผลิตปี 2559/2560  ท่ีผลิตน ้าตาลได ้8.7 ลา้นตนั  

 วนัท่ี  17 พฤษภาคม   2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ

ผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม)  เทียบกบัปี 2558/2559 เพียงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,903,519 22,604,952 5.74 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,157,875 2,173,047 -0.70 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.03 9.61 -6.09 

  

วจิารณ์และความเห็น 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน 

ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์คร่ึง  ตามตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน  และแรงหนุนจากความ

แขง็แกร่งของราคาน ้ามนัดิบ ขณะท่ีตลาดมุ่งความสนใจไปท่ีสภาพอากาศของบราซิล  เน่ืองจากภาวะฝนตก

ในช่วงท่ีผา่นมาชะลออตัราการหีบออ้ย ซ่ึงอาจกระทบการผลิตน ้าตาลในระยะสั้น ๆ และจากเงินเรียลท่ีแขง็ค่า 
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ข้ึนในบราซิล  หลงัจากในวนัท่ี 18 พฤษภาคม ไดด่ิ้งลงอยา่งหนกั ตามข่าวปัญหาความวุน่วายทางการเมืองใน

บราซิล ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 27,550 ล็อต หรือประมาณ 1.400 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาล

สุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 26,241 ล็อต หรือ 1.333 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27  

กนัยายน 2559  ท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net  Long) สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  

หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขาย

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 22  พฤษภาคม  2560      

 

  

 


