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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  พฤษภาคม  2559 
                                  ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 16 - 20  พฤษภาคม  2559)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 20 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงแรก

ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง อนัเป็นผลจากขอ้มูลการหีบออ้ยของบราซิลท่ีเป็นไปตามคาด โดย

บราซิลมีการหีบออ้ย36.07  ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายน ใกลเ้คียงกบัตวัเลขคาดการณ์

ท่ี 36.27 ลา้นตนั แมว้า่บริษทั  Green Pool ของออสเตรเลียปรับเพิ่มคาดการณ์ภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วน

ขาด (Deficit) ในปี 2558/2559 และ 2559/2560 อนัเน่ืองมาจากภาวะผลผลิตในเอเชียท่ีลดลง หลงัเกิดภาวะ

อากาศแหง้แลง้จากปรากฏการณ์ El Nino นอกจากนั้นราคาน ้าตาลยงัไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้โภค

ภณัฑต่์าง ๆ ท่ีปรับตวัลดลง ตามค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ 

ท่ามกลางความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัลงทุนวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในเดือน

มิถุนายน แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดย

นกัเก็งก าไรยงัคงเขา้ซ้ือจากการคาดการณ์ผลผลิตท่ีตึงตวั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา

เดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.36-17.29 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.07 เซนต ์

เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.33 เซนต ์ หรือ  1.97%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.65-17.50 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 17.33 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.34 เซนต ์หรือ 2.00% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

20 พฤษภาคม 
2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13 พฤษภาคม  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 17.29 16.36 17.07 16.74 +0.33 
ตุลาคม 2559 17.50 16.65 17.33 16.99 +0.34 
มีนาคม 2560 17.91 17.09 17.77 17.40 +0.37 
พฤษภาคม 2560 17.53 16.76 17.40 17.03 +0.37 
กรกฎาคม 2560 17.16 16.42 

42 

17.04 16.69 +0.35 
ตุลาคม 2560 16.92 16.26 16.83 16.50 +0.33 
มีนาคม 2561 16.93 16.35 16.86 16.55 +0.31 
พฤษภาคม 2561 16.61 16.16 16.54 16.28 +0.26 
กรกฎาคม 2561 16.24 16.01 16.17 15.97 +0.20 
ตุลาคม 2561 16.06 15.88 15.97 15.84 +0.13 
มีนาคม 2562 16.07 15.90 15.97 15.87 +0.10 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 

 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด

(Deficit) ในปี 2559/2560 จะลดลงเหลือ 4.3 ลา้นตนั จาก 6.9 ลา้นตนั ในปี 2558/2559 เน่ืองจากผลผลิต

น ้าตาลของบราซิลจะมีมากเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงชดเชยความเสียหายของผลผลิตน ้าตาลในประเทศอ่ืนท่ี

ลดลง เช่น อินเดีย และไทย โดยคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลจะมีมากถึง 37.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี

ก่อน 2.4 ลา้นตนั เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยและโรงงานใชอ้อ้ยไปในการผลิตน ้าตาลเพิ่มมากข้ึน 

 วนัท่ี  17  พฤษภาคม 2559 INTL FCStone  คาดวา่ ในปี 2558/2559 จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วน

ขาด (deficit) เพิ่มข้ึนถึง 9.3 ลา้นตนั จาก 7.0 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  และคาดวา่ในปี 

2559/2560 จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด 7.8 ลา้นตนั  และรายงานวา่ในปี 2559/2560  ผลผลิตน ้าตาล

ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีจ านวน 35.3 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 31.2 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  

 วนัท่ี  16  พฤษภาคม 2559   หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  

ของฤดูการผลิตปี 2558/2559 และฤดูการผลิตปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                                             หน่วย : ลา้นตนั 

หน่วยงาน วนัทีป่ระมาณการ ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 
Platts’ Kingsman 16 พฤษภาคม 2559 -5.48 -7.30 
ISO 13 พฤษภาคม 2559 -6.65 -3.80 
Datagro 9 พฤษภาคม 2559 -6.49 -6.09 
Czarnikow 14 เมษายน 2559 -11.4 - 
F.O.Licht 6 เมษายน 2559 -8.00 -4.90 
Morgan Stanley 4 เมษายน 2559 -4.70 - 
Green Pool Commodities 23 มีนาคม 2559 -6.65 -4.95 
Rabobank 14 มีนาคม 2559 -6.80 - 
INTL FCStone 17 กุมภาพนัธ์ 2559 -7.00 - 
Capital Economics   4 กุมภาพนัธ์ 2559 -3.00 - 
Bioagencia   4 กุมภาพนัธ์ 2559 -3.61 - 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 18  พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 1.032 ลา้นเฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 962,100 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
หรือ 97.4% ของประมาณการพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งส้ิน 1.06 ลา้นเฮคแต  ในขณะท่ี  The Russian Sugar 
Producers Union คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึนถึง 1.11 ลา้นเฮคแต  จาก 1.021 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน 
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 วนัท่ี 18  พฤษภาคม 2559 The Institute for Agricultural Market Studies ( IKAR ) เพิ่มประมาณ
การผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของรัสเซียในปี 2559/2560 เป็น 5.6 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จาก 5.4 
ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนกุมภาพนัธ์  และเทียบกบั 5.19 ลา้นตนั  ในปี 2558/2559  ในขณะท่ีพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 1.1 ลา้นเฮคแต จาก 1.0 ลา้นเฮคแต  และสภาวะอากาศท่ีดีข้ึนจะท าให้
ผลผลิต/เฮคแตสูงกวา่ปีท่ีแลว้  ส าหรับปริมาณการบริโภคภายในประเทศจะมีจ านวน 5.85 ลา้นตนั 
  

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  18  พฤษภาคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2558/2559  เพียง ณ วนัท่ี  14 พฤษภาคม   2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 699,905 697,310 0.37 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 50,478,965 48,883,345 3.26 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 5,679,365 5,477,677 3.68 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,715,976 1,599,169 7.30 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.25 11.21 0.40 
ปริมาณโมลาส (%) 3.40 3.27 3.91 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.11 7.86 3.30 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.12 70.10 2.88 

  

 วนัท่ี 18  พฤษภาคม 2559  กระทรวงอุตสาหกรรมของกวัเตมาลารายงานวา่  เม่ือส้ินสุดสัปดาห์
ในวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2559  กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลได ้ 88,006 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 91,365 ตนั ใน
สัปดาห์ก่อน  รวมในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2558 ผลิตน ้าตาลได ้ 2.738 
ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.960 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีปริมาณออ้ย 119.60 ตนั/เฮคแต  
เพิ่มข้ึนจาก 114.23 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  แต่อตัราการหีบสกดั 10.11%  ลดลงจาก 10.63%  Cengicana คาด
วา่ในปีการผลิตน้ีกวัเตมาลาจะผลิตน ้าตาลได ้2,877,578 ตนั ลดลงจาก 2,975,801 ตนั ในปี 2557/2558         
 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่  ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ถึง ณ ส้ินเดือนเมษายน มีสต็อคน ้าตาลเกือบ 3.2 ลา้นตนั  เทียบกบั 2.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
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ก่อน ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดท่ีเคยบนัทึกในช่วงเวลาน้ีของปี  โดยท่ีในปี 2559 สตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้

เป็นน ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูงจ านวน 2.4 ลา้นตนั  เทียบกบั 1.7 ลา้นตนั ในปีก่อน  และเป็นน ้าตาลคริสตลั

จ านวน 0.7 ลา้นตนั เทียบกบั  0.8 ลา้นตนั  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลรีไฟน์และน ้าตาลออร์แกนิค 

วนัท่ี  16  พฤษภาคม 2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนเมษายน ยอดสะสม 

1 พ.ค. 58 1 พ.ค.59  
เปลีย่นแปลง 

(%) 
ปี 2558 ปี2559 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ตนั) 27,117,700 36,075.200 +33.03 40,163,000 69,012,000 +71.83 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,053,200 1,805,700 +71.45 1,149,000 3,244,000 +123.88 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

1.140 1.492 +30.88 1.710 2.777 +128.01 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 

(กิโลกรัม) 

111.67 122.57 +9.76 109.31 117.37 +7.37 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

น ้าตาล (%) 

36.50 42.86 +17.42 34.64 42.03 +21.33 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%) 

63.50 57.14 -10.02 65.36 57.97 -11.31 
 
 วนัท่ี  17  พฤษภาคม 2559 Job Ecomomia  รายงานวา่ในปี 2559/2560 ผลผลิตน ้าตาลทางภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลจะเพิ่มสูงข้ึนเป็น 34.4 ลา้นตนั (tel quel)  จาก 31.2 ลา้นตนั ในปีก่อน  ปริมาณออ้ยจะมี

จ านวน 636 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 618 ลา้นตนั ในปีก่อน   แต่ลดลงจาก 644 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือน

เมษายน เน่ืองจากสภาวะอากาศแหง้แลง้  และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทั้งประเทศจะมีจ านวน 38.6 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 33.8 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือจะผลิตน ้าตาลได ้ 4.2 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 2.6 ลา้นตนั ในปีก่อน 

 
อฟัริกา 
 วนัท่ี 19  พฤษภาคม 2559 สภาการเกษตรของเมอริเชียส คาดวา่ในปี 2559 เมอริเชียสจะผลิต

น ้าตาลได ้400,000 ตนั เพิ่มข้ึน 9 % จาก 366,070 ตนั  ในปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย และในปี 

2559 จะเร่ิมตน้ฤดูการผลิตในวนัท่ี 23 พฤษภาคม และส้ินสุดฤดูการผลิตในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 
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 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 มีรายงานวา่ ในปี 2558 เคนยาผลิตน ้าตาลไดม้ากเป็นประวติัการณ์ถึง  

631,957 ตนั เพิ่มข้ึน 6 % จาก 592,668 ตนั ในปีก่อน และ 600,210 ตนั ใน 2 ปีท่ีผา่นมา โดยปริมาณออ้ย 

เขา้หีบ มีจ านวน 6,849,230 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 6,477,650 ตนั ในปีก่อน ปริมาณการน าเขา้น ้าตาลก็เพิ่มข้ึนตาม

ความตอ้งการน ้าตาลของภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2558 ภาคอุตสาหกรรมน าเขา้น ้าตาลถึง 147,000 ตนั 

เพิ่มข้ึน 14 % จาก 129,000 ตนั ในปีก่อน 

 
วจิารณ์และความเห็น 

        ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน  ตามแรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยเฉพาะในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์  ซ่ึง

ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดท่ี 17.29 เซนต ์  สูงสุดนบัแต่เดือนกรกฎาคม 

2557  แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงกดดนัจากรายงานภาวะการผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลในช่วง 16-30 เมษายน 2559  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนค่อนขา้งมาก  รวมถึงเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง

แขง็ค่าข้ึนสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ก็ตาม  ในขณะท่ีสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เพียง ณ 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559  ปรากฎไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวนสูงสุดในประวติัการณ์ถึง  

279,045 ล็อต  เพิ่มข้ึนจาก 249,466 ล็อต ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ซ่ึงท าใหใ้นระยะสั้น ๆ หากมีแรงขายเพื่อ

ช าระบญัชีออกมา ( (Long Liquidation) ราคาน ้าตาลก็พร้อมท่ีจะปรับตวัลดลง 
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ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
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