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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 – 24   กุมภาพนัธ์ 2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 – 24 กุมภาพนัธ์  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

8 ของปี 2560  ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560  ตลาดปิดท าการ

เน่ืองจากเป็นวนัประธานาธิบดีของสหรัฐฯ (President’s Day) หลงัจากนั้นในช่วงแรกของสัปดาห์ราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาก  ตามแรงซ้ือในตลาดปัจจุบนั  หนุนราคาน ้าตาลในตลาดล่วงหนา้  โดยมี

รายงานวา่กลุ่มผูน้ าเขา้น ้าตาลในอียปิตแ์ละอิหร่านไดซ้ื้อน ้าตาลทรายดิบจ านวน 50,000 ตนั  และ 250,000 

ตนั  ตามล าดบั  นอกจากนั้นยงัมีข่าวความตอ้งการซ้ือน ้ าตาลทรายขาวจากเมียนมาร์  ซ่ึงคาดวา่จะส่งออก

ไปยงัประเทศจีน  ในขณะเดียวกนัราคาน ้ามนัดิบและดชันีราคาสินคา้โภคภณัฑ์ (CRB) ไดป้รับตวัเพิ่ม

สูงข้ึน  และดชันีหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ไดท้  าสิถิติสูงสุดใหม่  และราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตาม

ไปดว้ย  อยา่งไรก็ดีเม่ือราคาน ้าตาลในเดือนใกลไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวผา่นแนวตา้นท่ีส าคญัทางจิตวทิยา 

21.00 เซนต ์  แรงขายท่ีมีเขา้มาไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลในช่วง 3 วนัท าการสุดทา้ยปรับตวัลดต ่าลง และ

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์  ประกอบกบัมีรายงานวา่ องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO)  ได้

ปรับลดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 2559/2560  และระบุวา่สตอ็คน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลงจะ

ช่วยหนุนราคาหลงัจากหลุดพน้ภาวะขาดแคลนน ้าตาลในปี 2560/2561  ส่วนความหวงัท่ีวา่อินเดียจะลด

ภาษีน าเขา้น ้าตาลในเร็ว ๆ น้ี ไดจ้างหายไป  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 

2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.76-21.00 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.80 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์

ก่อน 0.50 เซนต ์ หรือ 2.46% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

19.75-20.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.81 เซนต ์ ลดลง 0.45 เซนต ์หรือ 2.22% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

24 กุมภาพนัธ์  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

17 กุมภาพนัธ์  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 21.00 19.76 19.80 20.30 -0.50 
พฤษภาคม 2560 20.94 19.75 19.81 20.26 -0.45 
กรกฎาคม 2560 20.59 19.54 19.59 20.03 -0.44 
ตุลาคม 2560 20.45 19.52 19.55 20.01 -0.46 
มีนาคม 2561 20.40 19.63 19.65 20.09 -0.44 
พฤษภาคม 2561 19.68 19.05 19.08 19.45 -0.37 
กรกฎาคม 2561 19.03 18.51 18.55 18.82 -0.27 
ตุลาคม 2561 18.70 18.31 18.35 18.52 -0.17 
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มีนาคม 2562 18.55 18.29 18.31 18.37 -0.06 
พฤษภาคม 2562 18.17 18.04 18.02 18.05 -0.03 
กรกฎาคม 2562 17.94 17.70 17.77 17.77 - 
ตุลาคม 2562 17.81 17.70 17.77 17.73 +0.04 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงาน

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

เพียงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 4,325,354 3,501,115 23.54 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 490,569 361,717 35.62 
โมลาส (ตนั) 186,758 154,999 20.49 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.34 10.33 9.78 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.32 4.43 -2.47 

 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 332,756 313,307           +6.21  
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 25,268,233 25,017,233           +1.00  
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,659,953 2,628,481           +1.20  
อตัราการหีบสกดั (%) 10.53 10.51           +0.19  
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.99 8.39          -4.778  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 75.94 79.85          -4.907  
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วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2560 มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง            

ณ วนัท่ี  12 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,510,034 1,449,434 +4.18 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.82 12.44 -5.01 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 113.94 123.88 -8.02 

  

ตะวนัออกกลาง 

 วนัท่ี  22  กุมภาพนัธ์  2560  ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่  ผูน้  าเขา้น ้าตาลในอิหร่านไดซ้ื้อน ้าตาล

ทรายดิบจ านวน 250,000 ตนั จากบราซิล ซ่ึงเป็นการซ้ือคร้ังแรกในรอบหลายเดือน ก าหนดรับมอบในเดือน

กุมภาพนัธ์  หลงัจากท่ีอิหร่านไดน้ าเขา้คร้ังสุดทา้ยในไตรมาส 3 ของปีก่อน  และคาดกนัวา่อิหร่านจะน าเขา้

อีกหลายคาร์โก  หลงัจากน้ีเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  โดยในช่วงเดือนมีนาคมจะมี

เทศกาลปีใหม่ของอิหร่าน  และจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคม  ทั้งน้ี อิหร่านไดอ้อก

ใบอนุญาตเขา้เขา้น ้าตาลทรายดิบแลว้ 400,000 ตนั  และจะซ้ือน ้าตาลอีกในเร็ว ๆ น้ี  

 

เอเชีย 

วนัท่ี  23  กุมภาพนัธ์  2560  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมกราคม 

2560 มีจ านวน 410,000 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึน 42.0%  ซ่ึงเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เท่า จาก 216,512 ตนั ในเดือน

ธนัวาคม ซ่ึงสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนกนัยายน รวมการน าเขา้น ้าตาลในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559/2560 

(ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ  านวน 867,000 ตนั  ลดลงจาก 1.418 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 SRA  รายงานปริมาณออ้ย และผลผลิตน ้าตาล ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ

ผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 12,444,367 15,030,811 -17.21 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,093,664 1,412,982 -22.60 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.79 9.40 -6.51 
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วนัท่ี  21  กุมภาพนัธ์  2560  มีรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560  รัฐ Maharashtra ของ

อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 4.056 ลา้นตนั เทียบกบั 6.562 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในปีน้ีมี

โรงงานท่ีเปิดท าการหีบออ้ย 150 โรงงาน โดยจ านวน 124 โรงงานไดปิ้ดหีบออ้ยไปแลว้ และยงัมีอีกจ านวน 

26 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต เทียบกบั 121 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2560  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ของฤดูการผลิตปี  2559/2560  มีจ านวน  1.817 ลา้น

ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.375 ลา้นตนั ใน 2 สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และลดลงจาก 3.054 ลา้น

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลิตน ้าตาล

ไดแ้ลว้ 14.672 ลา้นตนั ลดลง 2.662 ลา้นตนั จาก 17.334 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

โรงงานน ้าตาลจ านวน 292 โรงงานท่ียงัคงท าการหีบออ้ยจากทั้งหมด 483 โรงงาน และลดลงจาก 472 

โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และนอ้ยกวา่สองสัปดาห์ท่ีแลว้ 42 โรงงาน  โรงงานประมาณ 80% 

ในรัฐ Maharashtra  และ 95% ในรัฐ Karnataka ไดปิ้ดหีบแลว้ ขณะท่ีรัฐ  Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้5.4 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.555 ลา้นตนั ในปีก่อน มีเพียง 6 โรงงานท่ีหยดุท าการหีบออ้ย จาก 116 โรงงาน   

ในทางตรงกนัขา้มรัฐ Maharashtra มีเพียง 31 โรงงาน จาก 153 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต ผลิตน ้าตาลได ้

3.973 ลา้นตนั  ลดลงจาก 6.270 ลา้นตนั ในปีก่อน  และมี 144 โรงงาน จาก 177 โรงงานของปีน้ีท่ียงัคงเปิด

หีบอยู ่ ส่วนรัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้2.025 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.231 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน มี 58 โรงงาน จาก 61 โรงงานท่ีเปิดด าเนินงานในปีน้ี  ในรัฐ  Andhra Pradesh  และรัฐ Telangana ผลิต

น ้าตาลได ้400,000 ตนั  ลดลงจาก 550,000 ตนั โดยมี 19 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต จาก 26 โรงงาน  ในรัฐ 

Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้ 510,000 ตนั จาก 37 โรงงานท่ีท าการผลิต  เพิ่มข้ึนจาก 400,000 ตนั จาก 38 

โรงงานท่ีท าการผลิต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ในรัฐ Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้700,000 ตนั ลดลงจาก 

808,000 ตนั โดยมี 19 โรงงานท่ีท าการผลิต เช่นเดียวกบัปีก่อน ส่วนในรัฐ Bihar ผลิตน ้าตาลได ้375,000 ตนั 

โดยมี 11 โรงงานท่ีท าการผลิต แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 387,000 ตนั  และ รัฐ Punjab  ผลิตน ้าตาลได ้

380,000 ตนั โดยมี 16 โรงงานท่ีท าการผลิต เทียบกบัปีก่อน 355,000 ตนั จากจ านวนโรงงานท่ีเท่ากนั  และรัฐ  

Madhya Pradesh &amp ซ่ึงรวมถึงรัฐ ; Chhattisgar  ผลิตน ้าตาลได ้330,000 ตนั  เทียบกบั 280,000 ตนั ในปี

ก่อน  รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้320,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 300,000 ตนั ในปีก่อน  และรัฐ Uttarakhand ผลิต

น ้าตาลได ้210,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 175,000 ตนั ในปีก่อน 
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วจิารณ์และความเห็น 

                

ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัจากราคาน ้าตาลในเดือน

ใกลไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวทะลุแนวตา้นท่ีส าคญัทางจิตวิทยา 21.00 เซนต ์ ไปได ้  แมว้า่ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ 

ของตลาดจะยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ข่าวความตอ้งการซ้ือน ้าตาลจากเมียนมาร์  อียปิต ์  และอิหร่าน มี

ผลต่อตลาดในช่วงตน้ของสัปดาห์    ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  

21 กุมภาพนัธ์ 2560  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 194,902 ล็อต หรือประมาณ 

9.90 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก  185,673 ล็อต  หรือประมาณ 9.43 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ เน่ืองจากน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 ใกลท่ี้ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือ

ขาย  ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะมีความผนัผวนตามแรงซ้ือและขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ย

เดือนจากเดือนมีนาคม 2560 ไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2560  และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน 

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  27  กุมภาพนัธ์  2560                                                                                                                                                                         


