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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 - 28  ตุลาคม  2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 24 -28 ตุลาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 43 ของ

ปี 2559 ยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงตน้ของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจากภาวะฝนตกท่ีท าใหก้ารเก็บเก่ียวออ้ยในบราซิลชะลอตวัลง  และจากการคาดการณ์

ท่ีวา่นกัลงทุนยงัคงมีความเห็นท่ีสดใสอยา่งมากต่อตลาด แต่หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลงขณะท่ี

นกัวเิคราะห์คาดวา่สัญญาน ้าตาลล่วงหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัอยูใ่นช่วงแคบ ๆ โดยปรับตวัอยูต่  ่ากวา่ระดบั

สูงสุดในรอบ 4 ปีท่ีเขา้ทดสอบในช่วงตน้เดือนน้ี หลงัจากค่าเงินเรียลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 

และการปรับฐานการลงทุนของกลุ่มกองทุน โดยเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนค่าลงกดดนัตลาด เน่ืองจากกระตุน้ใหมี้

การเทขายสัญญาสินคา้โภคภณัฑส์กุลดอลลาร์ซ่ึงรวมถึงสัญญาน ้าตาลเพราะจะท าใหไ้ดร้าคาเพิ่มข้ึนในรูป

สกุลเงินเรียล  แม ้ วา่จะมีการคาดการณ์วา่ขอ้มูลการหีบออ้ยของบราซิลจะลดลงก็ตาม ราคาน ้าตาลทรายดิบ

ตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 22.12-23.32 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 22.16 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.55 เซนต ์ หรือ 2.42% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 21.56-22.60 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 21.62 เซนต ์  ลดลง 0.45 เซนต ์

หรือ 2.04% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28 ตุลาคม  2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
21  ตุลาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 23.32 22.12 22.16 22.71 -0.55 
พฤษภาคม 2560 22.60 21.56 21.62 22.07 -0.45 
กรกฎาคม 2560 21.80 20.87 21.00 21.37 -0.37 
ตุลาคม 2560 21.22 21.32 20.52 20.84 -0.32 

32 มีนาคม 2561 20.84 20.00 20.26 20.50 -0.24 
พฤษภาคม 2561 20.05 19.26 19.56 19.75 -0.19 
กรกฎาคม 2561 19.38 18.90 18.94 19.12 -0.18 
ตุลาคม 2561 19.05 18.37 18.66 18.80 -0.14 
มีนาคม 2562 18.83 18.21 18.49 18.58 -0.09 
พฤษภาคม 2562 18.80 17.92 17.89 17.96 -0.07 
กรกฎาคม 2562 17.66 17.12 17.40 17.50 -0.10 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  26  ตุลาคม  2559  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน

รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาล

ทรายขาวได ้870,700 ตนั  จากปริมาณบ้ีท  5.99 ลา้นตนั โดยมีโรงงาน 41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต   อตัราการ

หีบสกดั 14.53%  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 1.8-1.85 ลา้นตนั  เทียบกบั 1.466 

ลา้นตนั ในปีก่อน 

 วนัท่ี  25 ตุลาคม  2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้  792,500 เฮคแต หรือ 71.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบ

กบั 794,300 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 35.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 30.1 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.67 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.88 ตนั/เฮคแต 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

  

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากเงินเรียลของ

บราซิลท่ีอ่อนค่าลง  โดยในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์เม่ือราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวหลุดแนวรับ

ท่ี 22.35 เซนต ์  (ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 40 วนั)  ท าใหเ้กิดแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคออกมาค่อนขา้งมาก  

แมว้า่ในช่วง 1-15 ตุลาคม 2559 จะมีการคาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลง  

เน่ืองจากมีวนัท่ีฝนตก  และท าใหส้ามารรถตดัออ้ยเขา้หีบได ้  แต่ไม่มีผลต่อตลาด  ในขณะท่ีสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2559 ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 314,209 

ล็อต หรือประมาณ 15.96 ลา้นตนั ลดลงจาก 327,210 ล็อต หรือประมาณ 16.62 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้

นั้น ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบันุนตลาด ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

. 

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

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

31  ตุลาคม 2559 
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