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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 - 21  เมษายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 17 - 21 เมษายน 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 16 ของ

ปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ในขณะท่ีน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2560  ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาล

ต่อตลาดเป็นจ านวน 137,500 ตนั  โดยมีน ้าตาลจากอินเดียรวมอยูด่ว้ย  นอกจากนั้นการท่ีดชันีเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน  ท าใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ ปรับตวัลดลง  ซ่ึงรวมถึงราคาน ้าตาลดว้ย  ส่วน

สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาดวา่ในปี 2560/2561  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra จะเพิ่มข้ึน 

70% เป็น 7 ลา้นตนั  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 16.17-16.93 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.41 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.19 เซนต ์หรือ 

1.14% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.31-17.03 เซนต ์ และปิด

ตลาดท่ี 16.51 เซนต ์ ลดลง 0.06 เซนต ์หรือ 0.36% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

21  เมษายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13 เมษายน  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 16.93 16.17 16.41 16.60 -0.19 
กรกฎาคม 2560 17.03 16.31 16.51 16.57 -0.06 
ตุลาคม 2560 17.15 16.47 16.64 16.65 -0.01 
มีนาคม 2561 17.63 17.00 17.15 17.15 - 
พฤษภาคม 2561 17.60 17.00 17.13 17.13 - 
กรกฎาคม 2561 17.60 17.01 17.11 17.11 - 
ตุลาคม 2561 17.74 17.18 17.26 17.22 +0.04 
มีนาคม 2562 18.00 17.47 17.56 17.47 +0.09 
พฤษภาคม 2562 17.81 17.30 17.47 17.27 +0.20 
กรกฎาคม 2562 17.60 17.10 17.36 17.02 +0.34 
ตุลาคม 2562 17.55 17.10 17.39 16.97 +0.42 
มีนาคม 2563 17.55 17.18 17.48 16.99 +0.49 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 19 เมษายน 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 67,234.9 72,493.8 80,165.4 79,060.6 74,093.8 
ผลผลิต 189,012.7 176,947.5 174,795.6 180,791.0 181,495.9 
การน าเขา้ 67,540.7 66,080.3 69,016.7 63,966.2 63,885.2 
การบริโภค 184,025.6 180,409.6 179,285.6 178,551.8 175,785.8 
การส่งออก 70,006.3 67,877.1 72,198.3 65,100.6 64,628.5 
สตอ็คปลายปี 69,756.4 67,234.9 72,493.8 80,165.4 79,060.6 
+/- ผลผลิต  12,065.2 2,151.9 -5,995.4 -704.9 -2,669.7 
+/- %  6.82 1.23 -3.32 -0.39 -1.45 
+/- การบริโภค 3,616.0 1,124.0 733.8 2,766.0 4,149.5 
+/-% 2.00 0.63 0.41 1.57 2.42 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
37.91 37.27 40.43 44.90 44.98 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

2,521.5 -5,258.9 -7,671.6 1,104.8 4,966.8 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 21 เมษายน 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 19 เมษายน 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 580,000 แฮคแต ลดลงจาก 629,.200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยคิดเป็น 51.4% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต 

 วนัท่ี 19 เมษายน 2560  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 263,000 แฮคแต หรือ 90% ของพื้นท่ีท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 293,000 แฮคแต 

โดยท่ีไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีก่อน  แต่เม่ือปีท่ีผา่นมามีการประกาศวา่ เพียง ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2559 มีการ

เพาะปลูก 269,000 แฮคแต จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งส้ิน 330,000-350,000 แฮคแต 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  21 เมษายน  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณ

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

วนัท่ี 16เมษายน  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 6,492,817 5,791,165 +12.12 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 749,144 620,043 +20.82 
โมลาส (ตนั) 285,081 283,239 +0.65 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.54 10.71 +7.76 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.39 4.89 -10.23 

 

 วนัท่ี  19 เมษายน  2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 15 เมษายน  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 591,807 580,133         +2.01  
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 42,848,509 43,145,023        -0.69  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,758,983 4,792,482         -0.70  
อตัราการหีบสกดั (%) 11.11 11.11         -0.01 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.4 8.26         -2.66  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.40 74.37      -2.65  

  

 วนัท่ี 18 เมษายน 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง  ณ วนัท่ี  9 เมษายน   2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,433,181 2,348,144 3.62 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.58 12.22 -5.25 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 111.09 121.00 -8.19 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 19 เมษายน 2560   Conab รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอลของบราซอลในปี 

2560/2561  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 
(เมษายน 2560) 

 
 
 
 

ปี 2559/2560 
(เมษายน 2559) 

 

เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 แฮคแต) 9,049.20 8,838.50 +2.38 
ผลผลิต (ตนั/แฮคแต) 73.273 72.623 +0.90 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 647.63 657.18 -1.45 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (ลา้นตนั) 341.48 353.97 -3.53 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 38.70 38.69 +0.03 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 26,451.19 27,807.52 -4.88 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 20 เมษายน 2560  นาย B.B. Thombre ประธานสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียตะวนัตก 

(WISMA) คาดวา่ในปี 2560/2561 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเกือบ 70%  เป็น 7 

ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เน่ืองจากมีฝนตกมากท าใหเ้กษตรกรปลูกออ้ยมากข้ึน หลงัจากในปี 

2559/2560 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ลดลงเหลือ 4.187 ลา้นตนั จาก 8.415 ลา้นตนั ในปีก่อน และ 

10.514 ลา้นตนั ในปี 2557/2558  นบัวา่ต ่าสุดตั้งแต่ท่ีผลิตได ้2.233 ลา้นตนั ในปี 2547/2548   

 วนัท่ี 20 เมษายน 2560  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 

เมษายน 2560  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh เพิ่มข้ึนเป็น 8.527 ลา้นตนั  สูงกวา่ท่ึเคยคาดการณ์ไว้

ก่อนหนา้น้ีท่ี 7.66 ลา้นตนั  โดยโรงงานจ านวน 52 โรงงาน จาก 116 โรงงาน  ยงัคงด าเนินการผลิตน ้าตาล 

คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทั้งส้ินจะมีจ านวน 8.8 ลา้นตนั เทียบกบัตวัเลขท่ีเคยสูงสุด 8.475 ลา้นตนั ในปี 

2549/2550  ส่วนออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 80.533 ลา้นตนั   และเม่ือส้ินสุดการผลิตคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ

จ านวน 83.0 ลา้นตนั  ต ่ากวา่ 89.494 ลา้นตนั ในปี 2549/2550  พื้นท่ีเพาะปลูกในปี 2559/2560 มีจ านวน 

2.054 ลา้นแฮคแต  เทียบกบั 2.052 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน  แต่ผลผลิตออ้ยเฉล่ียอยูท่ี่ 70.0 ตนั/แฮคแต   จาก 

66.47 ตนั/แฮคแต ในปี 2558/2559   ผลผลิตน ้าตาลเฉล่ียได ้ 10.60% จากท่ีไดสู้งสุด 10.62%  ในปีก่อน   

และในปี 2558/2559  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 64.566 ลา้นตนั  

วนัท่ี 19 เมษายน 2560  มีรายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2559/2560  เพียงวนัท่ี 15  

เมษายน  2560 ดงัน้ี 
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รัฐ 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) จ านวนโรงงาน 

ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
เร่ิมเปิดหีบ ยงัเปิดอยู ่

ปิดไป

แลว้ 

Uttar Pradesh 8.482 6.788 +25 116 43 -73 

Maharashtra 4.185 8.330 -50 150 - -150 

Karnataka 2.054 4.027 -49 63 - -63 

Tamil Nadu 0.960 0.925 +4 38 4 -34 

Minor States 3.853 4.098 -6 112 24 -88 

รวม 19.534 24.168 -19 479 71 -408 

 

วนัท่ี  20 เมษายน   2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 2 เมษายน  2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 19,838,794 20,610,635 -3.74 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,786,032 1,988,376 -10.18 
โมลาส (ตนั) 815,670 876,068 -6.89 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.00 9.65 -6.68 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.11 4.25 -3.27 

 

วจิารณ์และความเห็น 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน 

ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ โดยตลาดขาดปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน  ประกอบกบั 

ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน และราคาสินคา้โภคภณัฑต่์าง ๆ ไดป้รับตวัลดลง  ขณะเดียวกนั ISMA 

คาดวา่ในปี 2560/2561 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra จะเพิ่มข้ึน 70%  เป็น 7 ลา้นตนั  ส าหรับสถานะ

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) เป็นจ านวน 24,230 ล็อต หรือประมาณ 1.13 ลา้นตนั ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้นท่ีถือ Net Long 

26,898 
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 ล็อต หรือประมาณ 1.37 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ  เน่ืองจากเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการซ้ือขายน ้าตาล

ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือ/ขาย  เพื่อช าระบญัชี/

เพื่อยา้ยเดือนจากเดือนพฤษภาคม 2560  ไปเป็นกรกฎาคม 2560 และ/หรือเดือน ๆ แทน  

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  24 เมษายน 2560      

  

 

  

  

   


