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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26  พฤษภาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 22- 26  พฤษภาคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 20 ของ

ปี 2560 ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ในวนัท าการแรกของสัปดาห์ราคา

ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ  4  สัปดาห์  ขณะท่ีภาวะฝนตกในช่วงท่ีผา่นมาซ่ึงท าใหก้ารเก็บเก่ียว

ผลผลิตออ้ยของบราซิลล่าชา้นั้น ไดก้ระตุน้แรงซ้ือสัญญาน ้าตาล  หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลง     อนัเป็นผล

มาจากโกลดแ์มน แซคส์ไดป้รับลดคาดการณ์ราคาน ้าตาลท่ามกลางภาวะผลผลิตท่ีสูงเกินคาดในอินเดียขณะท่ีจีน

ปรับลดการอนุญาตน าเขา้น ้าตาลนอกโควตา้ในปีน้ี  แนวโนม้อากาศท่ีดีข้ึนในบราซิลซ่ึงเอ้ือต่อการเก็บเก่ียว

ผลผลิตออ้ยขณะท่ีนกัวิเคราะห์กล่าววา่ ตลาดยงัคงมีการซ้ือขายไซดเ์วยท่ี์ราคาระดบัต ่าของปีน้ี และกองทุนยงัคงมี

แนวโนม้ท่ีจะขายสัญญาน ้าตาลออกมา  และในช่วงสุดทา้ยราคาปรับตวัลดลงโดยแตะระดบัต ่าสุดในรอบ

13 เดือน หลงัถูกกดดนัจากผลผลิตน ้าตาลปริมาณมาก,  อุปสงคท่ี์ซบเซา  และสัญญาณทางเทคนิคท่ีอ่อนแอ 

ประกอบกบับริษทั Petrobras ของบราซิลไดป้รับลดราคาน ้ามนัเบนซินและดีเซล ณ หนา้โรงกลัน่ลง 5.4% และ 

3.5% ตามล าดบั ท าใหค้าดวา่บราซิลจะน าออ้ยไปใชใ้นการผลิตน ้าตาลมากข้ึน เพราะผลตอบแทนจากเอทานอล

ลดลง นอกจากนั้น Unica รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือน

พฤษภาคม 2560 มีจ านวน 38.46 ลา้นตนั  ซ่ึงดีกวา่ท่ีคาดไว ้ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.01-16.59 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.05 เซนต ์  ลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน 1.33 เซนต ์ หรือ 8.12% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.35-

16.77 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.37 เซนต ์ลดลง 1.22 เซนต ์หรือ 7.35% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26 พฤษภาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19 พฤษภาคม  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 16.59 15.01 15.05 16.38 -1.33 
ตุลาคม 2560 16.77 15.35 15.37 16.59 -1.22 
มีนาคม 2561 17.21 15.96 15.99 17.08 -1.09 
พฤษภาคม 2561 17.01 15.89 15.92 16.92 -1.00 
กรกฎาคม 2561 16.84 15.89 15.91 16.79 -0.88 
ตุลาคม 2561 16.84 16.06 16.08 16.79 -0.71 
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มีนาคม 2562 17.02 16.43 16.43 16.96 -0.53 
พฤษภาคม 2562 16.77 16.42 16.40 16.82 -0.42 
กรกฎาคม 2562 16.60 16.30 16.32 16.67 -0.35 
ตุลาคม 2562 16.55 16.32 16.36 16.63 -0.27 
มีนาคม 2563 16.62 16.43 16.51 16.71 -0.20 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560  Kingsman ปรับปรุงประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 

ในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพิ่มอีก 1.96 ลา้นตนั  เป็น 5.1 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เน่ืองจาก

ผลผลิตน ้าตาลในปากีสถานและสหภาพยโุรป (EU) เพิ่มสูงข้ึน  ในขณะท่ีอตัราการเจริญเติบโตของการบริโภค

อยูใ่นระดบัต ่า 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,717,866 2,805,013 -3.11 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.50 12.07 -4.72 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 110.21 119.35 -7.66 

  

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2560  ดงัน้ี 
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รายการ 

ช่วงคร่ึงแรกเของดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 
ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 38,461 39,692 -3.10 80,284 108,863 -26.25 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,106 2,071 +1.69 3,940 5,322 -25.97 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1.483  1.624 -8.68 3.101 4.404 -29.59 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 122.87 124.42 -1.25 116.53 119.89 -2.80 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.77 44.01 +6.27 44.19 42.80 +3.25 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

53.23 55.99 -4.93 55.81 57.20 -2.43 
 
วนัท่ี  22 พฤษภาคม 2560  Unica รายงานวา่  ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้บราซิลอาจส่งออกน ้าตาลไป

จีนลดลงประมาณ 800,000 ตนั  เน่ืองจากภาษีน าเขา้ของจีนสูงข้ึน   และ Unica ยงักล่าววา่  การตดัสินใจของ
จีนในการปกป้องการน าเขา้น ้าตาลในอุตสาหกรรมของจีนนั้นไม่เป็นธรรม   และรัฐบาลบราซิลจะหารือ
มาตรการในการเจรจากบัรัฐบาลจีนในสัปดาห์ต่อไป  อน่ึงภายใตพ้นัธะสัญญาของจีนต่อองคก์ารการคา้โลก 
(WTO) อนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลปริมาณ 1.94 ลา้นตนั โดยคิดอตัราภาษีพิเศษ 15% การน าเขา้เกินกวา่น้ีจะเรียก
เก็บภาษี 50% กระทรวงพาณิชยข์องจีนกล่าววา่จะพิจารณาคดีบทลงโทษเพิ่มเติมเก่ียวกบัการน าเขา้น ้าตาลใน
การเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน ้าตาลของจีนในวนัท่ี 22 พฤษภาคม และจะเก็บภาษีพิเศษเพิ่มอีก 
45%  เป็น 95% ในปีงบประมาณปัจจุบนั ซ่ึงจะลดลงเหลือ 90% ในปีหนา้ และ 85% ในปีต่อไป ในการ
พิจารณาภาษีพิเศษดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประเทศผูผ้ลิตชั้นน า อาทิ ประเทศไทย และบราซิล 
และอาจเพิ่มแรงจูงใจในการลกัลอบขนน ้าตาลผา่นเมียนมาร์ตามท่ีเคยท ามาในอดีต นอกจากน้ีการน าเขา้จาก
ผูผ้ลิตรายใหญ่บางรายอาจถูกส่งผา่นทางประเทศท่ีเป็นประเทศท่ีสาม อยา่งไรก็ตามรัฐบาลไดย้กเวน้ประเทศ
และภูมิภาคท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 190 แห่งจากบทลงโทษซ่ึงอาจท าใหผ้ลกระทบของพวกเขาลดลง ซ่ึงรวมถึงคู่คา้
ท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของจีนเช่นฟิลิปปินส์และปากีสถาน 
เอเชีย 

 วนัท่ี  24 พฤษภาคม 2560   มีรายงานวา่ ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายนเพียง  67,000 ตนั  

ลดลงจาก 108,000 ตนั ในเดือนมีนาคม  ซ่ึงหมายความวา่โรงงานจะไม่สามารถส่งออกไดต้ามท่ีทางรัฐบาล

ไดรั้บโควตาเม่ือปลายเดือนมีนาคมถึง 200,000 ตนั โดยจ านวนน้ีจะตอ้งจดัส่งภายในส้ินเดือนพฤษภาคม ทั้งน้ี 

ปากีสถานไดพ้ลาดโควตาการส่งออก 225,000 ตนั ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัเม่ือเดือนธนัวาคม  โดยมีก าหนดเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  โดยทั้งหมดน้ีมีเพียง 85,000 ตนั เท่านั้นท่ีจดัส่งภายในวนัดงักล่าว 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

 

 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560  กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนเมษายน 

2560  มีจ านวน  190,000 ตนั  ลดลง 14.19% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  การน าเขา้น ้าตาลในช่วง 7 เดือน

แรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  ลดลงเหลือ 1.55 ลา้นตนั จาก 1.96 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน  

  

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงมากเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน โดย

แตะระดบัต ่าสุดในรอบ  13  เดือน  หลงัถูกกดดนัจากผลผลิตน ้าตาลปริมาณมาก,  อุปสงคท่ี์ซบเซา  และสัญญาณ

ทางเทคนิคท่ีอ่อนแอ  ประกอบกบับริษทั Petrobras ของบราซิลไดป้รับลดราคาน ้ามนัเบนซินและดีเซล ณ หนา้

โรงกลัน่ลง 5.4% และ 3.5% ตามล าดบั  ท าใหค้าดวา่บราซิลจะน าออ้ยไปใชใ้นการผลิตน ้าตาลมากข้ึน เพราะ

ผลตอบแทนจากเอทานอลลดลง นอกจากนั้น Unica รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคม 2560 มีจ านวน 38.46 ลา้นตนั  ซ่ึงดีกวา่ท่ีคาดไว ้  ส าหรับสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็น

จ านวน 6,314 ล็อต หรือประมาณ 320,750 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 

27,550 ล็อต หรือ 1.4 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27  กนัยายน 2559  ท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net  Long) สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา

เก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 29  พฤษภาคม  2560      
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