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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24  มิถุนายน 2559 
                        

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 - 24  มิถุนายน 2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์    

ท่ี 25 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากแรงขายทางเทคนิค 

สภาพอากาศท่ีดีต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ย และภาวะคบัคัง่ท่ีคล่ีคลายลงของท่าเรือในบราซิล  ตลอดจนค่า

ของเงินดอลลาร์ไดแ้ขง็ค่าข้ึน ขณะท่ีตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ  หลงัองักฤษลงประชามติเลือกออกจากสหภาพยโุรปหรือ Brexit ราคาน ้าตาลทราย

ดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.41-19.85 เซนต ์ และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี 19.00 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.76 เซนต ์  หรือ  3.85%  และราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.53-19.98 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.16 เซนต ์ลดลง 0.74 เซนต ์

หรือ 3.72% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
24 มิถุนายน 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
17 มิถุนายน  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 19.85 18.41 19.00 19.76 -0.76 
ตุลาคม 2559 19.98 18.53 19.16 19.90 -0.74 
มีนาคม 2560 20.09 18.84 19.37 20.02 -0.65 
พฤษภาคม 2560 19.14 18.30 18.66 19.09 -0.43 
กรกฎาคม 2560 18.46 17.88 18.13 18.40 -0.27 
ตุลาคม 2560 18.20 17.69 17.91 18.09 -0.18 
มีนาคม 2561 18.09 17.55 17.81 17.91 -0.10 
พฤษภาคม 2561 17.70 17.29 17.41 17.46 -0.05 
กรกฎาคม 2561 17.43 16.97 17.08 17.11 -0.03 
ตุลาคม 2561 17.08 16.78 16.85 16.89 -0.04 
มีนาคม 2562 17.01 16.70 16.78 16.81 -0.03 
พฤษภาคม 2562 16.54 16.22 16.25 16.32 -0.07 

 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 23 มิถุนายน  2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ย และน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559  
เพียง ณ วนัท่ี  18  มิถุนายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 773,001 776,771 -0.49 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 54,004,359 53,216,077 1.48 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 6,095,234 5,940,216 2.61 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) n.a. 1,773,857 - 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.16 1.11 
ปริมาณโมลาส (%) n.a. 3.33 - 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.89 7.65 3.11 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.86 68.51 1.98 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 20 มิถุนายน 2559   กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานสตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต ้ ณ 

ส้ินเดือนพฤษภาคม มีจ านวน 3.878 ลา้นตนั  เทียบกบั 3.908 ลา้นตนั ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และ 

3.332 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และในปี 2559 สตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตเ้ป็นน ้าตาล

คุณภาพสูงจ านวน  2.8 ลา้นตนั  (1.7 ลา้นตนั ในปี 2558)  น ้าตาลคริสตลั จ านวน 1.0 ลา้นตนั  (0.8 ลา้นตนั 

ในปี 2558)และน ้าตาลส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและน ้าตาลออร์แกนิค 

 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 24  มิถุนายน  2559  นาย Essam Fayed  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอียปิต ์ รายงานวา่   

ในปีน้ีอียปิตผ์ลิตน ้าตาลไดม้ากกวา่ 2.2 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) ขณะท่ีการบริโภคภายในประเทศ

จะมีจ านวน 3.1 ลา้นตนั ซ่ึงหมายความวา่จะเกิดผลผลิตน ้าตาลส่วนขาด (deficit) จ านวน 900,000 ตนั  

ทั้งน้ี ทางรัฐบาลพยายามจะเพิ่มผลผลิตน ้าตาลเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยการขยายพื้นท่ีปลูกออ้ย

และบ้ีท พร้อมทั้งความสามารถในการผลิต  โดยขณะน้ีมีโรงงานน ้าตาลหลายแห่งก าลงัอยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้างในรัฐ Sharqiya ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมการผลิตในปี 2561  และผลิตน ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึนถึง 250,000 ตนั/ปี  
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ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี 22 มิถุนายน  2559   นาย Bahman Danayi  ผูน้ าสมาคมน ้าตาลอิหร่านกล่าววา่ ในปี 
2558/2559 (21 มีนาคม  - 20 มีนาคม)   อิหร่านสผลิตน ้าตาลไดเ้กินกวา่ 1.5 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล
ทรายขาว) ซ่ึงหมายความวา่อิหร่านตอ้งน าเขา้น ้าตาลกวา่ 30% ของอุปทานน ้าตาลทั้งหมด และตาม
โครงการพฒันาอุตสาหกรรมน ้าตาล  ภายใน 4 ปีอิหร่านจะสามารถผลิตน ้าตาลไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
ใชภ้ายในประเทศ  ซ่ึงมีประมาณปีละ 2.2 ลา้นตนั  ส าหรับในปัจจุบนัอิหร่านมีน ้าตาลส ารองกวา่ 580,000 
ตนั  และในปีน้ีรัฐบาลมีแผนอนุญาตใหน้ าเขา้ประมาณ 480,000 ตนั 
 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 22 มิถุนายน  2559  ABARES  คาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย ผลผลิต  และการส่งออก
น ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2559/2560 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 
(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
(ประมาณการ) 

% การ
เปล่ียนแปลง 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 เฮคแต) 363 393 398 1.3 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 4,572 4,800 5,081 5.9 
ปริมาณการส่งออก (1,000 ตนั) 3,675 3,846 4,004 4.1 
มูลค่าการส่งออก 
(ลา้นเหรียญออสเตรเลีย) 

1,643 1,848 2,110 14.2 

 

 

เอเชีย 
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2559  มีรายงานวา่ รัฐบาลปากีสถานไดใ้หเ้งินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล  

1.625 พนัลา้นรูปี (15.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินจะเป็นผูส้นบัสนุนเงินทุน
ในอตัราส่วน 50:50  ในอตัรา 13 รูปี/กิโลกรัม ในกรณีรัฐบาลทอ้งถ่ินไม่ใหเ้งินอุดหนุน  ผูส่้งออกจะไดรั้บ
เพียง 6.5 รูปี/กิโลกรัม อน่ึง ในเดือนธนัวาคม 2558  คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจ (ECC) ได้
อนุญาตใหส่้งออกน ้าตาลจ านวน 0.5 ลา้นตนั ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยไดรั้บเงินอุดหนุน 13 รูปี/
กิโลกรัม  แต่ถึงก าหนดปรากฏวา่มีการส่งออกเพียง 253,000 ตนั  เน่ืองจากโรงงานไดพ้ิจารณาวา่เงิน
อุดหนุนต ่าเกินไป 
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วนัท่ี 21 มิถุนายน 2559  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของโลกได้
น าเขา้น ้าตาล ในเดือนพฤษภาคม  2559 จ านวน 140,000 ตนั  ลดลงมากกวา่ 400,000 ตนั หรือ  74.1% จาก
ปีก่อน แต่ลดลงเพียง 90,000 ตนั จากท่ีน าเขา้ 230,000 ตนั ในเดือนเมษายน  การน าเขา้เดือนพฤษภาคมคิด
เป็นมูลค่า 51.74 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน 73.9%  และส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลของจีนในช่วง 5 
เดือนแรกของปี 2559 มีจ านวน 970,000 ตนั ลดลงจากปีก่อน 53.4% คิดเป็นมูลค่ารวม 463.39 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่จีนจะน าเขา้น ้าตาลในปี 2558/2559 จ านวน 6.7 ลา้น
ตนั มากกวา่สหภาพยโุรป (EU) ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้อนัดบัสองของโลก ท่ีน าเขา้ 3.5 ลา้นตนั  ขณะท่ีใน   ปี 2558 
จีนน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 5.8 ลา้นตนั  เทียบกบั 3.6 ลา้นตนั ในปี 2557  ในขณะเดียวกนัจีนส่งออก
น ้าตาลในเดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 21,272 ตนั  ลดลง 1,449 ตนั หรือ 6.4% จากเดือนเมษายนท่ีส่งออก
จ านวน 22,721 ตนั  คิดเป็นมูลค่า 11.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มข้ึน 376% จาก 4,468 ตนั ท่ีส่งออกใน
เดือนพฤษภาคม 2558    ซ่ึงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559  จีนส่งออกน ้าตาลจ านวน 88,839 ตนั  สูง
กวา่ปีก่อน 362.6%   คิดเป็นมูลค่า 46.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึน 221.3%  จากปีก่อน 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2559   มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขาย 

น ้าตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในวนัองัคารท่ี 28 มิถุนายน 2559  รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ J-Spec (M.T.) Hi-Pol. (M.T.) รวม (M.T.) 
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 - 36,333.33 36,333.33 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2560 - 36,333.33 36,333.33 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2560 12,000.00 24,000.00 36,000.00 
              รวม 12,000.00 96,333.33    108,666.66 
 

วนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 มีรายงานวา่ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559  ไทยส่งออกน ้าตาลมากสุด 

ในรอบ 4 ปี โดยส่งออกจ านวน 2.7 ลา้นตนั (tel quel) เทียบกบั 2.2 ลา้นตนั ในปี 2558  โดยเป็นน ้าตาล

ทรายดิบจ านวน  1.6 ลา้นตนั (1.1 ลา้นตนั ในปี 2558) น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 0.9 ลา้นตนั (0.9 ลา้นตนั 

ในปี 2558)  และน ้าตาลทรายขาว 0.2 ลา้นตนั (0.2 ลา้นตนั ในปี 2558)  ตลาดน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นพม่า (188,000 ตนั) โดยส่วนหน่ึงอาจจะถูกส่งไปยงัจีน  ส าหรับน ้าตาลทรายดิบปลายทางอยู่

ท่ีอินโดนีเซียเป็นส าคญั (1.2 ลา้นตนั) ส่วนน ้าตาลทรายขาวส่วนใหญ่ส่งออกไปยงักมัพูชา (81,000 ตนั)  

โดยบริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั ยงัคงเป็นผูส่้งออกรายใหญ่จ านวน1.0 ลา้นตนั  (tel quel) (2.7 ลา้นตนั 

ในปี 2528)   ล าดบัท่ี 2 บริษทั แปซิฟิก ชูการ์  คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  จ  านวน 0.5 ลา้นตนั (0.6 ลา้นตนั ในปี 

2558)  และล าดบัท่ี 3  บริษทั ส่งออกน ้าตาลสยาม จ ากดั จ  านวน 0.4 ลา้นตนั  
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วจิารณ์และความเห็น 

 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน โดยปรับตวัลดลงเป็นสัปดาห์แรก  หลงัจากท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน 6 สัปดาห์ติดต่อกนั แรงขายทาง

เทคนิค สภาพอากาศท่ีดีต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ย และการขนส่งน ้าตาลเพื่อการส่งออกของบราซิล 

ตลอดจนค่าของเงินดอลลาร์แขง็ค่าข้ึน จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ  หลงัองักฤษลง

ประชามติเลือกออกจากสหภาพยโุรปหรือ Brexit  ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงค่อนขา้งมาก 

ในขณะท่ีสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2559  ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long)  เป็นจ านวนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง  337,801 ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจาก

น ้าตาลตามสญัญาเดือนกรกฎาคม 2559  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  

คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน จากเดือน

กรกฎาคม 2559  ไปเป็นเดือนตุลาคม 2559 และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน  รวมทั้งเคล่ือนไหวข้ึนลงตามค่าเงิน

เหรียญสหรัฐฯ อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีองักฤษลงประชามติเลือกออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

 

……………………………………………………. 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

27  มิถุนายน  2559 
 

  

 


