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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24  มีนาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 - 24 มีนาคม 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 12 ของ

ปี 2560  ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  โดยเฉพาะแรงขายเพื่อตดัขาดทุน  หลงัจากราคาทะลุแนว

รับท่ีส าคญั 18.00 เซนต์  ในขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานของตลาดยงัคงซบเซา  เน่ืองจากมีการคาดการณ์วา่ในปี 

2560/2561  จะเกิดสภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus)  ราคาน ้าตาลในเดือนใกลไ้ดเ้คล่ือนไหวลดลง

ถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 10 เดือน ท่ีระดบั 17.02 เซนตฺ (22 มีนาคม 2560)   ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มา

ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.02-18.36 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.71 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.46 

เซนต ์หรือ 2.53% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.11-18.26 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี 17.69 เซนต ์ ลดลง 0.41 เซนต ์หรือ 2.27% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
24 มีนาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
17 มีนาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 18.36 17.02 17.71 18.17 -0.46 
กรกฎาคม 2560 18.26 17.11 17.69 18.10 -0.41 
ตุลาคม 2560 18.32 17.27 17.81 18.17 -0.36 
มีนาคม 2561 18.60 17.68 18.16 18.50 -0.34 
พฤษภาคม 2561 18.34 17.52 17.91 18.24 -0.33 
กรกฎาคม 2561 18.06 17.34 17.67 17.96 -0.29 
ตุลาคม 2561 17.95 17.32 17.62 17.86 -0.24 
มีนาคม 2562 18.02 17.46 17.76 17.96 -0.20 
พฤษภาคม 2562 17.75 17.26 17.51 17.73 -0.22 
กรกฎาคม 2562 17.49 17.16 17.23 17.49 -0.26 
ตุลาคม 2562 17.51 17.25 17.29 17.51 -0.22 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 23 มีนาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 18 มีนาคม  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 460,765 441,958 +4.26 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 34,171,613 33,892,370 +0.82 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,710,540 3,678,863 +0.86 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.86 10.85 +0.04 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.05 8.32 -3.26 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 74.16 76.69 -3.29 

 

 วนัท่ี 20 มีนาคม 2560  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล ของ

เอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียงวนัท่ี 19 มีนาคม  2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 5,587,019 4,755,661 +17.48 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 641,223 498,776 +28.56 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.48 10.49 +9.43 

  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 Louis Dreyfus รายงานวา่ ปริมาณออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2560/2561  จะอยูร่ะหวา่ง 580-585 ลา้นตนั  ลดลงจาก 605 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  โดยพิจารณาจากสภาพ

อากาศท่ีปกติ  หลงัจากท่ีเม่ือ 2 ปีก่อนปริมาณฝนเฉล่ีย และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน  นาย  Carlos Franco 

ผูอ้  านวยการการคา้ของ  LDC Brazil รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตจ้ะมีจ านวน 35.2-35.8 ลา้นตนั  

เทียบกบั 35.6 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 ราคาผลผลิตน ้าตาลสูงกวา่ผลผลิตเอทานอลเกือบ 20%  และความ

ตอ้งการเอทานอลของบราซิลในปี 2560 คาดวา่จะเพิ่ม 1.5-2%  

 วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 Datagro ประมาณการปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี  

2560/2561  วา่จะมีจ านวน 612 ลา้นตนั  เท่ากบัประมาณการคร้ังแรกเม่ือเดือนมกราคม  และสูงข้ึน 1.1%  
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เทียบกบั 605.5 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  ทางภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือปริมาณออ้ยเขา้หีบจะมีจ านวน 45 

ลา้นตนั ลดลงจาก 49 ลา้นตนั จากประมาณการเม่ือเดือนส้ินเดือนมกราคม  รวมแลว้บราซิลทั้งประเทศจะมี

ปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งส้ิน 657 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 651.2 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  นาย Plagio Nastari ประธาน 

Datagro กล่าววา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทางภาคกลาง-ใต ้ มีการพฒันาเป็นท่ีน่าพอใจและสภาพอากาศดีและคุณภาพ

ออ้ยจะสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา และทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากภาวะความแหง้แลง้  

และในปี 2560/2561 ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตจ้ะเพิ่มข้ึน 3.3% เป็น 36.8 ลา้นตนั ผลผลิต   เอทานอลจะ

ลดลง 1% เหลือ 25.31 พนัลา้นลิตร ประมาณการณ์ทั้งสองยงัไม่เปล่ียนแปลงจากการคาดการณ์เม่ือวนัท่ี 31 

มกราคม และ Datagro คาดวา่สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 จะมีจ านวน 47.4% เพิ่มข้ึนจาก 

46.3% .ในปี 2559/2560  และจากการส ารวจของ Datagro โรงงานทางภาคกลาง-ใต ้จ านวน 170 โรงงาน โดย 73 

โรงงานจะเร่ิมหีบออ้ยปลายเดือนมีนาคม  และ 63 โรงงานจะเร่ิมหีบออ้ยในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนเมษายน    

  
เอเชีย 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2560 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

มีจ านวน 180,000 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึน 70.3%  จากในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงจาก 410,000 

ตนั ในเดือนมกราคม  การน าเขา้น ้าตาลในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560  มีจ านวน 590,000 ตนั  ซ่ึงเป็น

ปริมาณสูงสุดในรอบหลายปี เพราะวา่ก าไรจากการน าเขา้ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคมเป็นท่ีน่าพึง

พอใจ รวมการน าเขา้น ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ  านวน 1.060 ลา้น

ตนั   ลดลงจาก 1.528 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการน าเขา้ในช่วงปลายปี 2559 

ลดลง 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2560  มีรายงานวา่ กระทรวงพาณิชยข์องจีนไดแ้ถลงเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคมท่ีผา่นมา

วา่จีนจะขยายระยะเวลาในการตรวจสอบการน าเขา้น ้าตาลไปจนถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  ซ่ึงส่งผลใหก้าร

ตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดอตัราภาษีศุลกากรลงโทษการน าเขา้น ้าตาลตอ้งล่าชา้ออกไป โดยการไต่สวนคดี

ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรการต่อตา้นการทุ่มตลาดและการต่อตา้นเงินอุดหนุน ซ่ึงมีข้ึนในเดือนกนัยายน 2559  

ตามขอ้ร้องเรียนของเจา้หนา้ท่ีอุตสาหกรรมในประเทศ 

  
 
 
 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 
 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน   

ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ โดยตลาดขาดข่าวท่ีส าคญั ๆ ในการเก้ือหนุนตลาด  

ในขณะท่ีมีการคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561  จะเกิดสภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Serplus) แรงขายท่ีมี

เขา้มา โดยเฉพาะแรงขายตดัขาดทุน  เม่ือราคาน ้าตาลทะลุแนวรับท่ีส าคญั 18.00 เซนต ์  ไดส่้งผลใหร้าคา

ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 10 เดือน นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559  ก่อนท่ีจะกระเต้ืองตามการเขา้มา

ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 21 

มีนาคม 2560 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 67,782 ล็อต หรือประมาณ 3.44 ลา้น

ตนั ลดลงจากท่ีถือ Net Long  90,350 ล็อต  หรือประมาณ 4.59 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น   ส าหรับใน

ระยะสั้น ๆ  ตลาดยงัคงรอคอยข่าวเก่ียวกบัการน าเขา้น ้าตาลของอินเดียและจีนเป็นส าคญั และคาดวา่ตลาดจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

โดยราคาน ้าตาลในเดือนใกลจ้ะมีแนวตา้นท่ีส าคญัอยูท่ึ่ 18.00 เซนต ์  ส่วนแนวรับจะอยูท่ี่ 17.00 เซนต ์ 

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  27  มีนาคม  2560      

 

  

                                                                                                                                                  


