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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 – 22   เมษายน  2559 
                        

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 18 – 22  เมษายน 2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 16 ของปี 

2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน    จากแรงซ้ือทางเทคนิคและการแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิล  ซ่ึงสกดักั้นแรงขายจากกลุ่มผูผ้ลิต 

ขณะท่ีนกัลงทุนมุ่งความสนใจไปท่ีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี Dilma Vana Rousseff ของบราซิล   

ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ีระดบั 15.78 เซนต ์(22 เมษายน 2559) ก่อนท่ี

จะอ่อนค่าลงจากแรงซ้ือท่ีชะลอลง   และจากค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ซ่ึงกระตุน้แรง 

ขายของกลุ่มผูผ้ลิต  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่

ระหวา่ง 14.77-15.78 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.26 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต ์ 

หรือ  1.46%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.01-15.97 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 15.47 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.27 เซนต ์หรือ 1.78% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 เมษายน  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 เมษายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2559 15.78 14.77 15.26 15.04 +0.22 
กรกฎาคม 2559 15.97 15.01 15.47 15.20 +0.27 
ตุลาคม 2559 16.19 15.28 15.75 15.41 +0.34 
มีนาคม 2560 16.61 15.75 16.20 15.87 +0.33 
พฤษภาคม 2560 16.35 15.58 15.98 15.64 +0.34 
กรกฎาคม 2560 16.11 15.34 15.76 15.40 +0.36 
ตุลาคม 2560 15.98 15.30 15.67 15.35 +0.32 
มีนาคม 2561 16.14 15.56 15.83 15.62 +0.21 
พฤษภาคม 2561 16.00 15.63 15.68 15.54 +0.14 
กรกฎาคม 2561 15.86 15.48 15.51 15.42 +0.09 
ตุลาคม 2561 - - 15.54 15.45 +0.09 
มีนาคม 2562 - - 15.77 15.68 +0.09 

 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 18 เมษายน  2559 ICE รายงานวา่ น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5  ตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2559  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2559 ปรากฏวา่มีการส่งมอบ

น ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,576 ล็อต หรือ 78,800 ตนั โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล และกวัเตมาลา  

บริษทั E D & F Man เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลแต่เพียงผูเ้ดียว และผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั Tereos (25,000 ตนั) 

บริษทั Alvean (18,100 ตนั) และบริษทั Sucden (35,700 ตนั)  

 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 21 เมษายน 2559 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่   

เพียง ณ วนัท่ี 19 เมษายน 2559 รัสเซียเพาะปลูกบ้ีทไดจ้  านวน 594,600 เฮกแตร์ เพิ่มข้ึนจาก 350,000    เฮก

แตร์ ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงคิดเป็น 54.5% ของพื้นท่ีทั้งหมดท่ีคาดวา่จะท าการเพาะปลูกในฤดู

การผลิตน้ี 1.09 ลา้นเฮกแตร์ 

 วนัท่ี 19 เมษายน  2559 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยเูครน รายงานวา่ เพียง         

ณ วนัท่ี 15 เมษายน 2559  เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเพาะปลูกบ้ีทได ้249,000 เฮคแต หรือประมาณ 93% จากท่ีได้

ประมาณการณ์ไว ้โดยเพิ่มข้ึนจาก 142,000 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และจากท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย

ไวว้า่จะเพาะปลูกบ้ีทถึง 267,000 เฮคแต  ขณะท่ี  Ukrtsukor คาดวา่จะเพาะปลูกบ้ีทถึง 300,000 เฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 237,500 เฮคแต ในปีก่อน  และจะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้9.9 ลา้นตนั  ปริมาณบ้ีทเฉล่ีย 42.8 ตนั/เฮคแต  

ค่าความหวานเฉล่ีย 17.63% จะผลิตน ้าตาลได ้1.4296 ลา้นตนั  

 

ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรปไดอ้อกใบอนุญาตใหส่้งออกน ้าตาล Isoglucose 

ส าหรับส่งออกนอกโควตาในสัปดาห์ท่ี 15 เมษายน อีกจ านวน 825.3 ตนั จากจ านวน 4,735.836 ตนั ท่ี

ไดรั้บอนุญาตในสัปดาห์ก่อน รวมสหภาพยโุรปไดอ้อกใบอนุญาตใหส่้งออกในฤดูกาลน้ี (ตุลาคม-

กนัยายน) จ านวน 28,918.008 ตนั  โดยอีกจ านวน 41,081.992 ตนั ยงัไม่ไดใ้ช ้ จากท่ีก าหนดใหส่้งออก

ทั้งส้ิน 70,000 ตนั ส าหรับโควตาส่งออกน ้าตาลทรายขาวนอกโควตามีจ านวน 1.35 ลา้นตนั  ไดส่้งออกไป

หมดแลว้ นบัตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา 
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อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 22 เมษายน 2559   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา่ ในปี 2558/2559 ปริมาณ 

ออ้ยของคอสตาริกาคาดวา่จะลดลงเหลือ 4,407,486 ตนั เทียบกบั 4,422,000 ตนั ในปี 2557/2558 (ลดลง 

0.34%) และในปี 2558/2559 ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงประมาณ 4.3% อยูท่ี่ 445,000 เมตริกตนั เทียบกบั 

465,000 ตนั ในปี 2557/2558  ซ่ึงลดลงเป็นปีท่ีสองติดต่อกนั นบัจากปี 2556/2557 โดยไดรั้บผลกระทบ

จากภาวะภยัแลง้   

วนัท่ี 20 เมษายน 2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี 16 เมษายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 579,908 578,448 0.25 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 43,157,935 41,713,736 3.46 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 4,794,726 4,664,999 2.78 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) n.a. 1,340,920 - 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.11 11.18 -0.66 
ปริมาณโมลาส (%) n.a. 3.21 - 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.27 8.06 2.52 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.42 72.11 3.20 
 

วนัท่ี 18 เมษายน  2559  กระทรวงอุตสาหกรรมของกวัเตมาลารายงานวา่  เม่ือส้ินสุดสัปดาห์ใน

วนัท่ี 10 เมษายน 2559  กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลได ้ 115,000 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 108,733 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน  รวมในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2558 ผลิตน ้าตาลได ้

2,351,543 ตนั  ลดลงจาก 2,589,237 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยผลผลิตออ้ย 121 ตนั/เฮคแต  

เพิ่มข้ึนจาก 111.5 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 10.10%  ลดลงจาก 10.63%  Cengicana คาดวา่

ในปีการผลิตน้ีกวัเตมาลาจะผลิตน ้าตาลได ้2,899,543 ตนั ลดลงจาก 2,975,801 ตนั ในปี 2557/2558                

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 20 เมษายน 2559  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  รายงานการผลิตน ้าตาลของโคลอมเบีย 
ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 โดยคาดวา่จะมีจ านวน 2.3 ลา้นตนั  และจะส่งออกน ้าตาลประมาณ 790,000  
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ตนั ลดลง 7% จากปีก่อน ขณะท่ีคาดวา่ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 จะส่งออกประมาณ 703,000 ตนั ลดลง 
11% ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการผลิตเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ และในฤดู
การผลิตปี 2557/2558  โคลอมเบียไดส่้งออกน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ ภายใตข้อ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ 
- โคลอมเบีย (CTPA) เตม็จ านวนโควตา้ท่ีไดรั้บ 52,250 ตนั  ขณะท่ีในฤดูการผลิตปี 2559/2560 จะไดรั้บ
โควเพิ่มข้ึนเป็น  53,000 ตนั 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 21 เมษายน 2559 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมีนาคม  2559  

จ านวน 210,000 ตนั (tel quel) ลดลง 57.3% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท าใหก้ารน าเขา้ในช่วงคร่ึงปี

แรกของฤดูการผลิตปี 2558/2559 (ตุลาคม- กนัยายน) มีจ  านวน 1.74 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.10 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเขา้อยา่งเป็นทางการน้ีไม่รวมการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวท่ีผดิ

กฎหมายผา่นทางชายแดนภาคใตข้องจีน ทั้งกมัพูชา ลาว และเวยีดนาม ซ่ึงคาดวา่ในปี 2558/2559 จะมี

จ านวนถึง 1.5 ลา้นตนั  

วนัท่ี 19 เมษายน 2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ในปี 2558/2559 

(ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 15 เมษายน 2559 อินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 24.344 ลา้นตนั  (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว) ลดลง  2.124 ลา้นตนั จาก 26.468 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และจนถึง

กลางเดือนเมษายนมีเพียง 117 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการอยูซ่ึ่งลดลงจาก 245 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

รายละเอียดต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  

 

รัฐ 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) จ านวนโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 

Maharashtra 8,360,000 9,961,000 24 84 
Uttar Pradesh 6,775,000 6,785,000 19 44 
Karnataka 4,000,000 4,586,000 5 39 
Gujarat n.a. n.a. n.a. n.a. 
Andhra Pradesh and 
Telangana 

810,000 875,000 5 3 

Tamil Nadu 925,000 825,000 n.a. n.a. 
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Bihar n.a. n.a. n.a. 9 
Punjab n.a. n.a. n.a. n.a. 
Madhya Pradesh & 
Chhattisgarh 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Haryana n.a. n.a. n.a. n.a. 
Uttarakhand n.a. n.a. n.a. n.a. 
Total 23,344,000 26,468,000 117 245 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 

        ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อนตามแรงซ้ือทางเทคนิคและการแขง็ค่าของเงินเรียลบราซิลซ่ึงสกดักั้นแรงขายจากกลุ่มผูผ้ลิต 

ขณะท่ีนกัลง ทุนมุ่งความสนใจไปท่ีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีของบราซิล  และในวนัท าการ

สุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงจาก

ค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ซ่ึงกระตุน้แรงขายของกลุ่มผูผ้ลิต ส าหรับในระยะสั้น ๆ 

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ประกอบกบัเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการ

ซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและ

ขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน จากเดือนพฤษภาคม 2559  ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2559  และ/หรือเดือน

อ่ืน ๆ แทน  

 

 

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

 

  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25  เมษายน  2559 
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