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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27  พฤษภาคม  2559 
                        

            ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 23 - 27  พฤษภาคม  2559)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

21 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 

แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไรและแรงขายเพื่อช าระบญัชี หลงัจาก

มีรายงานวา่กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

ประวติัการณ์  อยา่งไรก็ตามในช่วงกลางสัปดาห์ไดมี้แรงซ้ือกลบัเขา้มา  โดยเฉพาะในช่วง 2 วนัท าการ

สุดทา้ยของตลาด  แรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค ประกอบกบัมีรายงานวา่ภาวะฝนตกในบราซิลจะเป็น

อุปสรรคต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน  และท าใหก้ารขนส่งน ้าตาลเพื่อการส่งออกล่าชา้ออกไป  แรงซ้ือท่ีมี

เขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 22 เดือน นบัแต่

เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นตน้มา  แมว้า่ในวนัจนัทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2559  ตลาดจะปิดท าการเน่ืองในวนั 

U.S. Memorial Day    ก็ตาม ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.42-17.59 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.52 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.45 เซนต ์ หรือ  2.64%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.67-17.74 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี 17.68 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.35 เซนต ์หรือ 2.02% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

27 พฤษภาคม 
2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
20 พฤษภาคม  2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 17.59 16.42 17.52 17.07 +0.45 
ตุลาคม 2559 17.74 16.76 17.68 17.33 +0.35 
มีนาคม 2560 18.02 17.26 17.95 17.77 +0.18 
พฤษภาคม 2560 17.63 16.95 17.55 17.40 +0.15 
กรกฎาคม 2560 17.23 16.61 17.14 17.04 +0.10 
ตุลาคม 2560 16.98 16.40 16.89 16.83 +0.06 
มีนาคม 2561 16.95 16.44 16.85 16.86 -0.01 
พฤษภาคม 2561 16.64 16.16 16.51 16.54 -0.03 
กรกฎาคม 2561 16.30 15.86 16.21 16.17 +0.04 
ตุลาคม 2561 16.09 15.71 16.07 15.97 +0.10 
มีนาคม 2562 16.13 15.80 16.11 15.97 +0.14 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  ส านกังานทางการคา้สหรัฐฯ (USTR)  ไดป้ระกาศจดัสรรโควตาน าเขา้

น ้ าตาลทรายดิบตามพนัธะ WTO ในปี 2560  จ  านวน 1.12 ลา้นตนั  และน ้ าตาลรีไฟน์จ านวน 162,000 ตนั  

โดยโควตาน ้ าตาลรีไฟน์จ านวน 13,250 ตนั  จดัสรรให้แคนาดาและเม็กซิโก  ส่วนท่ีเหลือเป็นการน าเขา้

แบบประเทศใดส่งมาก่อนจะได้เขา้ก่อน (first-come , first-serve)  นอกจากนั้น USTR  ได้จดัสรรน ้ าตาล

ทรายดิบในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมเป็นรายประเทศ จ านวน 127,006 ตนั (Raw Value)  และประเทศท่ี

ไดรั้บโควตาน าเขา้น ้าตาลทรายดิบมากสุดไดแ้ก่ 

                                                                           หน่วย : ตนั 

ประเทศ ปีงบประมาณ 2560   จดัสรรเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2559 

1 โดมินิกนั 185,000 15,000 

2 บราซิล 152,691 20,768 

3 ฟิลิปปินส์ 142,160 19,336 

4 ออสเตรเลีย 87,402 11,888 

       ไทย 14,743 2,005 

 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 27  พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 

ชาวไร่ของรัสเซียไดท้  าการหวา่นบ้ีทแลว้ 1.061 ลา้นเฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 997,200 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซ่ึงคิดเป็น 100.1%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป้าหมาย ในขณะท่ี  The Russian Sugar Producers 

Union คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึนถึง 1.11 ลา้นเฮคแต  จาก 1.021 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี 26  พฤษภาคม 2559 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ในปี 2558 รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้

39 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 16.5%  จาก 33.5  ลา้นตนั ในปีก่อน  และสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้2 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีท

เฉล่ียเพิ่มข้ึน  4.8%  มาอยูท่ี่ 38.78 ตนั/เฮคแต    ในขณะท่ี  The Russian Sugar Producers Union คาดวา่

ผลผลิตบ้ีทท่ีผา่นเขา้กระบวนการผลิตมีจ านวน 34.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 29.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  และ

ผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 16.7% เป็น 5.178 ลา้นตนั  จาก 4.438 ลา้นตนั  

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของยเูครนได้
เพาะปลูกบ้ีทในปี 2559 เสร็จส้ินแลว้ จ  านวน 284,000 เฮคแต จากท่ีประมาณการไวเ้พียง 267,000 เฮคแต 
ขณะท่ี Ukrtsukor คาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกไวว้า่จะสูงกวา่ 300,000  เฮคแต โดยในปีท่ีผา่นมาพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทมีเพียง 238,800 เฮคแต  
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อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2558/2559  เพียง ณ วนัท่ี  21 พฤษภาคม   2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 722,941 722,293 0.09 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 51,703,247 50,248,893 2.89 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 5,825,408 5,626,472 3.54 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 1,726,904 1,606,885 7.47 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.27 11.20 0.62 
ปริมาณโมลาส (%) 3.34 3.20 4.45 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.06 7.79 3.44 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.52 69.57 2.80 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  มีรายงานข่าวจากผูค้า้และรัฐบาลอินเดียวา่  ในปี 2559/2560  ซ่ึงจะเร่ิม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  อินเดียจะยงัคงก าหนดราคาออ้ยท่ีโรงงานน ้ าตาลตอ้งจ่ายให้แก่ชาวไร่ออ้ยไวท่ี้

ระดบัเดิมไม่เปล่ียนแปลง ท่ีราคา 230 รูปี/100 กิโลกรัม  นอกจากนั้นมีรายงานวา่ ในรัฐ   Maharashtra   ไดมี้

ค าสั่งห้ามผูค้า้น ้ าตาลกกัตุนน ้ าตาลเกินกว่า 500 ตนั  เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ต่อเน่ืองกนั 2 ปี  ท าให้ผลผลิต

น ้ าตาลในรัฐน้ีลดลงมากกว่า 40% และในปี 2559/2560 อินเดียจะกลายเป็นผูน้ าเข้าน ้ าตาลสุทธิ (Net 

Importer) 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาล ในเดือนเมษายน 
2559 จ านวน 225,274 ตนั (tel quel) ลดลง 59.1% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจาก
บราซิล (110,300 ตนั) คิวบา (66,000 ตนั), เกาหลีใต ้(18,558 ตนั) และไทย (18,507 ตนั) การน าเขา้น ้าตาล
ของจีนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559  มีจ  านวน 830,639 ตนั  ลดลง 46.4% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน โดยการน าเขา้น ้าตาลจากบราซิลมีจ านวน 492,266 ตนั ลดลง 45.2% คิวบา (133,000) ตนั ไทย 
(73,992 ตนั) และออสเตรเลีย (54,225 ตนั) 
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วจิารณ์และความเห็น 

 

   ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน  ตามแรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมว้า่ตลาดจะมีการปรับฐานในช่วงตน้ของ

สัปดาห์ แต่หลงัจากนั้นมีแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคกลบัเขา้มา  ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจาก

ข่าวภาวะ   ฝนตกในบราซิล  ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงานและการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อการ

ส่งออก แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบั

สูงสุดในรอบ 22 เดือน นบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ท่ีระดบั 17.59 เซนต ์ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงกดดนั

จากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ียงัคงแขง็ค่าข้ึน  และสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เพียง ณ 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559  จะถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  มากสุดเป็นประวติัการณ์ถึง  284,210 ล็อต  

ส าหรับในระยะ สั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไร    ต่าง ๆ  ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

--------------------------------------- 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

30  พฤษภาคม  2559 
 

 

 

 


