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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 – 25   พฤศจิกายน 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (21 - 25 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์    ท่ี 

47 ของปี 2559 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั โดยในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั

ขอบคุณพระเจา้ (The U.S. Thanksgiving Day)  และราคาน ้าตาลในสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ือง

จากสัปดาห์ก่อนและลดลงต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ท่ี 7 ติดต่อกนั  ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long liquidation) 

จากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากราคาปรับตวัลดลงต ่ากวา่แนวรับท่ีส าคญั  ประกอบกบัค่าเงิน

เรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองได้

กดดนัใหร้าคาน ้าตาลในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 3 เดือน นบั

แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559  และในระดบัท่ีต ่ามีแรงซ้ือกลบัเขา้มา  ท าให้ราคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.57-20.47 เซนต ์  และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 19.84 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.31 เซนต ์หรือ 1.54% และราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.06-19.91 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 19.26 เซนต ์  ลดลง 0.36

เซนต ์หรือ 1.83% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

25 พฤศจิกายน 2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

18 พฤศจิกายน 2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 20.47 19.57 19.84 20.15 -0.31 
พฤษภาคม 2560 19.91 19.06 19.26 19.62 -0.36 
กรกฎาคม 2560 19.31 18.50 18.66 18.99 -0.33 
ตุลาคม 2560 18.92 18.18 18.32 18.61 -0.29 
มีนาคม 2561 18.85 18.17 18.26 18.56 -0.30 
พฤษภาคม 2561 18.27 17.66 17.71 17.99 -0.28 
กรกฎาคม 2561 17.66 17.13 17.16 17.42 -0.26 
ตุลาคม 2561 17.40 16.93 16.97 17.21 -0.24 
มีนาคม 2562 17.30 16.84 16.90 17.13 -0.23 
พฤษภาคม 2562 16.85 16.45 16.47 16.70 -0.23 
กรกฎาคม 2562 16.31 19.09 16.12 16.34 -0.22 
ตุลาคม 2562 16.20 15.96 15.96 16.21 -0.25 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดวา่ในปี 2560/2561(ตุลาคม-

กนัยายน) ผลผลิตและการบริโภคน ้าตาลโลก จะกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุล ซ่ึงถือเป็นการส้ินสุดภาวะน ้าตาลโลก

ส่วนขาด (Deficit) แต่จะไม่ท าใหร้าคาน ้าตาลโลกเกิดการปรับตวั เน่ืองจากสตอ็คยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า โดยคาด

วา่สตอ็คน ้าตาลโลกเม่ือเร่ิมตน้ในปีการผลิต 2560/2561 จะอยูท่ี่ 76.2 ลา้นตนั หรือเท่ากบั 43.6% ของปริมาณ

การบริโภคทัว่โลก ซ่ึงเป็นระดบัท่ีต ่าสุดตั้งแต่ปี 2553/2554 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 

2559 เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ี 1,078,600 เฮคแต หรือ 97.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด เทียบกบั 992,100 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 50.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

37.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.48 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.94 ตนั/

เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่ 47.6 ลา้นตนั  และในปี 2554  พื้นท่ี

เพาะปลูกมีมากถึง 1.292 ลา้นเฮคแต ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 39.17 ตนั/เฮคแต และในปี 2553/2554  มีบ้ีทผา่น

กระบวนการผลิต 40 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้5 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 Soyuzrossakhar รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทของรัสเซียในฤดู

การผลิต 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน มีมากกวา่ 4.0 ลา้นตนั ชา้กวา่สองวนัเม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน โดยขณะน้ียงัคงมีโรงงานน ้าตาลจ านวน  73  โรงงาน จาก 75 โรงงานน ้าตาล ท่ีเปิด 

ด าเนินการอยู ่  ปริมาณบ้ีทมีจ านวน 36.5 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 10.96% คุณภาพบ้ีทต ่ากวา่ปีก่อน 

ในขณะท่ีอตัราการหีบสกดัสูงกวา่ท่ีก่อน 1.76% นอกจากน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตน้ี  โรงงานน ้าตาลยงัผลิต

กากน ้าตาลได ้1.2 ลา้นตนั และเยือ่กระดาษจากหวับ้ีทแห้ง 850,000 ตนั   

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง     ณ 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  2559 ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้  1.48 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท  10.08 ลา้นตนั อตัรา

การหีบสกดัอยูท่ี่ 14.68% เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 0.11% จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 7.97 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยยงัคงมีโรงงาน 38 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตอยู ่ จาก 42 โรงงาน  และคาดวา่ส่วน

ใหญ่จะเสร็จส้ินการผลิตในปลายปีน้ี  โดยจะเหลือเพียง 3 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยูถึ่งเดือนมกราคม 

และคาดวา่ในปีน้ีจะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.459 ลา้นตนัในปีก่อน เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้มี

หิมะตกหนกัในพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของยเูครน แต่น้ีไม่ไดท้  าใหเ้กิดความเสียหายต่อบ้ีทท่ียงัไมไดเ้ก็บเก่ียวแต่

อยา่งใด   
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อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี 25  พฤศจิกายน 2559  Sagarpa  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลคร้ังแรกของเมก็ซิโกใน

ปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ึ 19 พฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 6,209 9,844 -36.93 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 483,953 812,329 -40.42 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 35,844 73,228 -51.05 
อตัราการหีบสกดั (%) 7.41 9.01 -17.76 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 5.77 7.44 -22.45 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.94 82.52 -5.55 

 

อเมริกาใต้ 

 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559  มีรายงานวา่  สต็อคน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล  ณ วนัท่ี 31 

ตุลาคม 2559 มีจ านวนนอ้ยกวา่ปีก่อน 70,000 ตนั และนอ้ยกวา่ในปี 2557/2558 จ านวน 2.1 ลา้นตนั โดย

กระทรวงเกษตรรายงานวา่ สตอ็คน ้าตาล ณ ส้ินเดือนตุลาคม มีจ านวน 9.933 ลา้นตนั  เทียบกบั 9.036 ลา้นตนั 

ในเดือนก่อนหนา้นั้นา  และ 10.007 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสต็อคน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้

ของปี 2559  เป็นน ้าตาล VHP จ านวน 5.9 ลา้นตนั  เทียบกบั 6.0 ลา้นตนั ในปีก่อน และเป็นน ้าตาล Crystals 

จ านวน 3.9 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลรีไฟน์และน ้าตาลออร์แกนิค 

 

เอเชีย 

 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนตุลาคม 2559 

จ านวน 110,000  ตนั (tel quel)  ลดลงจากปีก่อน 70% และนอ้ยกวา่ท่ีน าเขา้ 500,000 ตนั ในเดือนก่อน ซ่ึง 

ต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์เน่ืองจากในเดือนตุลาคมราคาน ้าตาลในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดใน

รอบ 4 ปี ท าใหก้ารน าเขา้น ้ าตาลนอกโควตาลดลง  ในขณะเดียวกนัในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายนรัฐบาลยงัได้

เปิดประมูลขายน ้าตาลจากสตอ็คส ารองของจีน จ านวน 308,000 ตนั โดยการประมูลดงักล่าวเป็นคร้ังแรกใน

รอบหา้ปี 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน และ

เคล่ือนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ท่ี 7 ติดต่อกนั  ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long liquidation) ของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ในขณะท่ีค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 13 ปีคร่ึง  หลงัรู้ผล

การเลือกตั้งนาย Donald Trump พรรค Republican ประธานาธิบดีคนท่ี 45 ของสหรัฐฯ และเงินเรียลของ

บราซิลไดอ่้อนค่าลงมาก  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้

เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดท่ี 19.57 เซนต ์(23 พฤศจิกายน 2559)  นบัวา่ต ่าสุดตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559  

และในระดบัราคาท่ีต ่ามีแรงซ้ือกลบัเขา้มา  ท าใหร้าคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจาก

ตลาดอยูใ่นขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold) ดงันั้น ราคามีโอกาสท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือ

เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical Rebounded)  และแรงซ้ือจากประเทศผูใ้ชน้ ้ าตาล  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28 พฤศจิกายน 2559 
 

  

 

  

   
   
  
  

 


