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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 - 28  เมษายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 24 - 28 เมษายน 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 17 ของปี 

2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกถ่วงจากแนวโนม้การมีผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561  แรงขายท่ี

มีเขา้มาอยา่งหนกัไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 1 ปี (27 เมษายน 2560)  และในวนั

ท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน และวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ยของน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560  ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน  การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 

ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึนมาก  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.12-16.58 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.04 เซนต ์  ลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน 0.37 เซนต ์  หรือ 2.25% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 

15.35-16.67 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.13 เซนต ์ ลดลง 0.38 เซนต ์หรือ 2.30% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

28  เมษายน  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

21  เมษายน  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 16.58 15.12 16.04 16.41 -0.37 
กรกฎาคม 2560 16.67 15.35 16.13 16.51 -0.38 
ตุลาคม 2560 16.80 15.63 16.32 16.64 -0.32 
มีนาคม 2561 17.30 16.23 16.86 17.15 -0.29 
พฤษภาคม 2561 17.27 16.22 16.82 17.13 -0.31 
กรกฎาคม 2561 17.24 16.21 16.78 17.11 -0.33 
ตุลาคม 2561 17.37 16.41 16.94 17.26 -0.32 
มีนาคม 2562 17.65 16.73 17.23 17.56 -0.33 
พฤษภาคม 2562 17.51 16.65 17.10 17.47 -0.37 
กรกฎาคม 2562 17.36 16.51 16.93 17.36 -0.43 
ตุลาคม 2562 17.35 16.53 16.90 17.39 -0.49 
มีนาคม 2563 17.45 16.62 16.96 17.48 -0.52 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 

วนัท่ี 28 เมษายน 2560 น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม  

2560 ส้ินสุดระยะเวลาลง ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 29,947 ล็อต หรือประมาณ 1.52 

ลา้นตนั โดยผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั COFCO 29,404 ล็อต และบริษทั Toyota  543 ล็อต ซ่ึงเป็นน ้าตาลจาก

บราซิลทั้งหมด ส่วนผูรั้บมอบไดแ้ก่ บริษทั Bunge 2,823 ล็อต Man 10,101 ล็อต Wilmar 9,946 ล็อต LDC  

2,953 ล็อต และ Alvean  4,124 ล็อต 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2560  F O Licht รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะ

เพิ่มข้ึนประมาณ 13 ลา้นตนั  เน่ืองจากสหภาพยโุรป  อินเดีย  และไทย ผลผลิตจะเพิ่มข้ึน โดยผลผลิตน ้าตาล

โลกคาดวา่จะแตะระดบั 190.3 ลา้นตนั เทียบกบั 176.9 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (surplus) มีจ  านวน 2.8 ลา้นตนั  หลงัจากท่ีมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) 2 ปี  นาย Stefan 

Uhlenbrock นกัวเิคราะห์อาวุโสของ F O Licht ยงัคาดวา่ราคาน ้าตาลคงจะไม่ลดลงจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เพราะ

วา่สตอ็คน ้าตาลลดลงจากปีท่ีมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลจะเพิ่มข้ึนเป็น 35.9 ลา้นตนั จาก 35.6 ลา้นตนั  ส่วนอินเดีย คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้24.4 ลา้นตนั 

จาก 20.3 ลา้นตนั ในปีน้ี เน่ืองจากอินเดียก าลงัพน้จากภาวะแหง้แลง้แลว้ ขณะท่ีผลผลิตของสหภาพยโุรปอยูท่ี่ 

18.4 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ปี 2559/2560 ประมาณ 3 ลา้นตนั 

 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 25 เมษายน 2560  Ukrtsukor ของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2560 เกษตรกรได้

ปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 274,100 แฮคแต เพิ่มข้ึน 1.8% ในปีน้ี ขณะท่ีทางรัฐบาลคาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกดงักล่าว

ไวท่ี้ 293,000 แฮคแต และ Ukrtsukor คาดวา่จะมีการเพาะปลูกทั้งส้ินสูงถึง 330,000-350,000 แฮคแต 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 

 วนัท่ี 28 เมษายน 2560  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลของเยอรมนั(WVZ) รายงานปริมาณผลผลิต

น ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทของเยอรมนั ในปี 2559/2560 มีจ านวน 3,803,956 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 3,320,089 ตนั ในปี 

2558/2559 โดยปริมาณบ้ีทส่งเขา้โรงงาน มีจ านวน 23,663,748 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 20,570,291 ตนั และ

เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย ลดลงเหลือ 17.83% จาก 17.93% 
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อเมริกากลางและเหนือ 

 

วนัท่ี  27 เมษายน  2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/ 2560  

เพียง ณ วนัท่ี 22 เมษายน  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 623,546 612,085 1.87 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 44,846,730 45,179,337 -0.74 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,993,139 5,039,458 -0.92 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.13 11.15         -0.18 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.01 8.23         -2.74  
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.92 73.81      -2.56  

 

 วนัท่ี 24 เมษายน 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง  ณ วนัท่ี  16 เมษายน   2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,538,064 2,456,834 +3.31 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.55 12.19 -5.23 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 110.78 120.62 -8.16 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 28 เมษายน 2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) เพียงวนัท่ี 16 เมษายน 2560  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ ปี 2560/2561 ปี  2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 17,662 32,937 -46.38 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 704 1,438 -51.02 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 687 1,284 -46.49 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 106.63 111.67 -4.51 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 39.25 41.03 -4.34 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%)  60.75 58.97 +3.02 
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วนัท่ี 27 เมษายน 2560  Unica  คาดการณ์ผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2560/2561  ดงัน้ี 

                                                              

รายการ ปี 2560/2561 ปี  2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 585,000 607,137 -3.65 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 35,200 35,628 -1.20 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 24,700 25,652 -3.71 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 134.40 133.03 +1.03 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.99 46.30 +1.49 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%)  53.01 53.70 -1.28 

  

เอเชีย 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2559/2560 จะมีจ านวน 20.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   ลดลงจาก 20.3 ลา้นตนั ในประมาณการเดือน

กุมภาพนัธ์  และ 25.1 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  ส่วนปริมาณการบริโภคจะมีจ านวน 23.8-24 ลา้นตนั  ลดลง

จาก 24.8 ลา้นตนั  ในปีก่อน  และสตอ็คปลายปีจะมีจ านวน 4.55-4.75 ลา้นตนั  ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการใช้

ก่อนท่ีจะถึงปีการผลิตใหม่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 

 วนัท่ี 24 เมษายน 2560  กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนมีนาคม 2560  

มีจ  านวนประมาณ 300,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 43.9% จากปีก่อน  รวมยอดน าเขา้ 3 เดือนแรกของปีมีจ านวน 890,000 

ตนั  เพิ่มข้ึน  47.7%  โดยเพิ่มข้ึนเป็นไตรมาสแรกจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีต ่า  ท าใหมี้การน าเขา้เพิ่มข้ึน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงต่อเน่ือง

จากสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากการคาดการณ์

ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2560/2561 ประกอบกบัแรงซ้ือ/ขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือนจาก

เดือนพฤษภาคม 2560  ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2560  และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน  น ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560  ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.04 เซนต ์(28 เมษายน 2560)  ปรากฏวา่มีการ 
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ส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 29,947 ล็อต  หรือประมาณ 1.52 ลา้นตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิลทั้งหมด 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 5,725 ล็อต หรือประมาณ 0.29 ลา้นตนั ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้นท่ีถือ Net 

Long  24,230 ล็อต หรือประมาณ 1.13 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุน

ตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 

ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  2 พฤษภาคม  2560      

  

  

  

 


