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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  มกราคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (16 - 20 มกราคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ ท่ี 

3 ของปี 2560 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

โดยในสัปดาห์น้ีตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  เน่ืองจากวนัท่ี 16 มกราคม 2560 เป็นวนัหยดุ Martin Luther 

King Jr. หลงัจากตลาดเปิดท าการราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึน  ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากความวิตกเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย  ซ่ึงจะลดลง

จากท่ีประมาณการไว ้ ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั

เงินตราสกุลหลกัต่าง ๆ แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน

ถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน (19 มกราคม 2560)   ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอยา่งหนกั  ตามแรงขาย

ทางดา้นเทคนิค  เน่ืองจากมีข่าวปรากฎเขา้มาในตลาดวา่มีน ้าตาลจากกวัเตมาลาและเมก็ซิโกเขา้มาขาย

และส่งมอบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560  และในช่วงสุดทา้ยตลาดไดซึ้มซบัข่าวต่าง ๆ ดงักล่าว ท าให้

ราคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 20.05-21.38 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.18 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.34 เซนต ์

หรือ 1.66% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.03-21.17 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 20.22 เซนต ์ ลดลง 0.13 เซนต ์หรือ 0.64% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
20 มกราคม 2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
13 มกราคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 21.38 20.05 20.18 20.52 -0.34 
พฤษภาคม 2560 21.17 20.03 20.22 20.35 -0.13 
กรกฎาคม 2560 20.64 19.69 19.93 20.05 -0.12 
ตุลาคม 2560 20.12 19.37 19.70 19.77 -0.07 
มีนาคม 2561 19.85 19.17 19.59 19.63 -0.04 
พฤษภาคม 2561 19.16 18.56 18.96 18.99 -0.03 
กรกฎาคม 2561 18.52 17.95 18.36 18.35 +0.01 
ตุลาคม 2561 18.06 17.54 17.96 17.87 +0.09 
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มีนาคม 2562 17.71 17.26 17.70 17.54 +0.16 
พฤษภาคม 2562 17.11 16.77 17.21 16.97 +0.24 
กรกฎาคม 2562 16.70 16.46 16.89 16.59 +0.30 
ตุลาคม 2562 16.57 16.45 16.84 16.56 +0.28 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 17 มกราคม 2560 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลในปี 2559/2560  

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                              หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
สตอ็คตน้ปี 71,150.7 80,061.3 79,043.7 74,038.8 63,906.9 
ผลผลิต 179,085.8 174,318.3 180,731.2 181,459.4 184,175.2 
การน าเขา้ 64,124.0 68,462.9 63,988.0 63,906.5 64,327.8 
การบริโภค 181,517.7 179,795.1 178,601.0 175,729.5 171,647.4 
การส่งออก 66,562.1 71,896.8 65,100.6 64,631.5 66,723.7 
สตอ็คปลายปี 66,280.7 71,150.7 80,061.3 79,043.7 74,038.8 
+/- ผลผลิต  4,767.5 -6,412.9 -728.2 -2,715.8 9,907.5 
+/- %  2.73 -3.55 -0.40 -1.47 5.69 
+/- การบริโภค 1,722.6 1,194.1 2,871.5 4,082.1 3,493.0 
+/-% 0.96 0.67 1.63 2.38 2.08 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
36.51 39.57 44.83 44.98 43.13 

น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด -4,870.0 -8,910.6 1,017.6 5,004.9 10,131.9 
 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 20 มกราคม  2560  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ใน
ปี 2559/2560 (สิงหาคม-กรกฎาคม) เพียง ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2560 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้
5.9 ลา้นตนั จาก 4.4 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีจ านวนบ้ีทเพิ่มข้ึน  
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5.1 ลา้นตนั จาก 33.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 13.2% จาก 15.0 ใน     ปี
ก่อน โดยมีโรงงานจ านวน  22 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต เทียบกบัท่ีมี 4 โรงงงานเม่ือปีก่อน  และคาด
วา่ในปีน้ีจะผลิตน ้าตาลได ้6.05 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 16.9% จากปีก่อน 
 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 19 มกราคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 29,452 27,476 +7.19 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 2,253,172 2,084,456 +8.09 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 247,582 222,846 +11.10 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.99 10.69 +2.80 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.41 8.11 +3.69 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 76.50 75.86 +0.84 

 

 วนัท่ี 19 มกราคม 2560 แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณ

ออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียง

วนัท่ี 15 มกราคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,655,734 1,868,808 42.11 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 295,448 184,739 59.93 
โมลาส (ตนั) 107,461 75,205 42.89 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.12 9.89 12.54 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.05 4.02 0.55 

 

วนัท่ี 16  มกราคม 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 
8 มกราคม 2560 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 904,539 865,617 4.50 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.92 12.51 -4.73 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 115.83 125.59 -7.78 

  

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 16 มกราคม 2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนธันวาคม ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปลีย่นแปลง

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 3,065 
 

10,561 -70.98 591,995 588,560 +0.58 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 127 388 -67.27 35,204 30,434 +15.67 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 167 508 -67.13 24,909 26,944 -7.55 
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 125.35 118.60 +5.69 133.83 132.07 +1.33 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

34.79 32.48 +7.11 46.63 41.09 +13.48 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

65.21 67.52 -3.42 53.37 58.91 -9.40 
 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 16  มกราคม 2560  มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของอียปิตใ์นปี 2559/2560 จะมีจ านวน 

2.4 ลา้นตนั โดยเป็นน ้าตาลจากออ้ย 1.1 ลา้นตนั  และน ้าตาลจากบ้ีท 1.3 ลา้นตนั และอียปิตต์อ้งน าเขา้

น ้าตาลประมาณ 800,000 – 1,000,000 ตนั เพื่อชดเชยส่วนท่ีขาด 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 18 มกราคม 2560 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาล

ของอินเดียในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคมของฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีจ านวน 2.390 ลา้นตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.761 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคม และลดลงจาก 3.016 ลา้นตนั  
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ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาล

ไดแ้ลว้ 10.480 ลา้นตนั ลดลง 592,000 ตนั จาก 11.072 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

โรงงานน ้าตาลจ านวน 399 โรงงานท่ีท าการหีบออ้ยลดลงจาก 492 โรงงาน  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

และนอ้ยกวา่สองสัปดาห์ท่ีแลว้ 63 โรงงาน ทั้งน้ีรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได ้3.143 ลา้นตนั ลดลงจาก 

4.379  ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานทั้งหมด 149  โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย ลดลง

จาก 172 โรงงานในปีก่อน โดย 56 โรงงานไดห้ยดุท าการหีบออ้ยแลว้ และคาดวา่ส้ินเดือนมีนาคมโรงงาน

ทั้งหมดจะปิดหีบออ้ย ส่วนในรัฐ Uttar Pradesh มีโรงงานน ้าตาล  116 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย ผลิต

น ้าตาลได ้ 3.550 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.707 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นจ านวนโรงงานทีเท่ากนัในปีก่อน ในรัฐ 

Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้ 1.85 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.115 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยมีโรงงาน 61 โรงงานท่ี

ด าเนินการหีบออ้ย นอ้ยกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 3 โรงงาน และมี 21 โรงงานท่ีไดห้ยดุท าการหีบ

ออ้ยแลว้ ในรัฐ  Tamil Nadu มี 34 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้250,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

160,000 ตนั ท่ีผลิตโดย 25 โรงงานในปีก่อน ในรัฐ Gujarat  มีโรงงาน 20 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย 

ผลิตน ้าตาลได ้ 470,000 ตนั ท่ีจ  านวนโรงงานท่ีเท่ากนักบัปีก่อนท่ีผลิตน ้าตาลได ้ 570,000 ตนั  ในรัฐ  

Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงานน ้าตาล 25 โรงงานไดเ้ร่ิมตน้หีบออ้ยในช่วงกลางเดือน

มกราคม (นอ้ยกวา่ปีก่อน 1 โรงงาน) และผลิตน ้าตาลได ้280,000 ตนั นอ้ยกวา่ปีก่อน 47,000 ตนั  และใน

รัฐอ่ืน ๆ อีกจ านวน 49 โรงงานท่ีด าเนินการหีบออ้ย โดยในรัฐ Bihar, Uttarakhand, Punjab และ Haryana 

ผลิตน ้าตาลได ้ 742,000 ตนั มากกวา่ปีก่อน 87,000 ตนั  และจ านวน 17 โรงงาน ในรัฐ Madhya Pradesh & 

Chhattisgar ผลิตน ้าตาลได ้ 180,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 140,000 ตนั ท่ีผลิตไดจ้ากจ านวน 18 โรงงาน ในปี

ก่อน  

 วนัท่ี 16  มกราคม 2560  นาย Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีการคา้ของอินโดนีเซียไดใ้ห้

สัมภาษณ์วา่ รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนท่ีจะออกใบอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบเพิ่มเติมจ านวน 400,000 

ตนั  เพื่อใชส้ าหรับการบริโภคในครัวเรือน หลงัจากในเดือนก่อนไดอ้นุญาตใหมี้การน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ

จ านวน 1.5 ลา้นตนั  เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อน่ึง ปริมาณการบริโภคในครัวเรือนของ

อินโดนีเซียมีจ านวนปีละ 3.2-3.5 ลา้นตนั  ในขณะท่ีการผลิตน ้าตาลทรายขาวของอินโดนีเซียในปี 2559  

อยูท่ี่ประมาณ 2.1 ลา้นตนั 
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วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั

ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยเฉพาะเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560  ซ่ึงในช่วงแรกราคาน ้าตาลได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน  ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  

เน่ืองจาก 

ไดรั้บแรงหนุนจากข่าวผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีคาดวา่จะลดลงจากท่ีเคยประมาณการไว ้ และเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง  อยา่งไรก็ดีในชัว่โมงสุดทา้ยของการซ้ือขาย มีข่าววา่น ้าตาลจากกวัเตมาลาและ

เมก็ซิโกเขา้มาขายและส่งมอบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกัไดก้ดดนัให้ราคา

ปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว  ส่วนในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดก้ระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  

ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   23 มกราคม 2560 

 

 

 


