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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29  มกราคม  2559 
                         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (25 - 29 มกราคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 
ของปี 2559   ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long 
Liquidation) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ รวมทั้งแรงขายตามปัจจยัทางด้านเทคนิค (Technical 
selling ) ท่ามกลางแรงกดดนัจากภาวะซ้ือขายน ้ าตาลท่ีซบเซาในตลาดปัจจุบนั  และแนวโนม้ผลผลิตปริมาณ
มากจากบราซิลในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ซ่ึงส่งผลให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง จนถึงระดบั
ต ่าสุดในรอบเกือบ 4 เดือน (29 มกราคม 2559) หลังร่วงต ่ากว่าแนวรับทางเทคนิคท่ีส าคญัท่ี 13.93 เซนต์/
ปอนด์  และต ่ากวา่เส้นค่าเฉล่ียในรอบ 200 วนั ท่ี 13.74 เซนต ์  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 13.07-14.39 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.14 เซนต์ ลดลง
จากสัปดาห์ก่อน 1.28 เซนต์ หรือ 8.88% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 13.04-14.16 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.08 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.09 เซนต ์หรือ 7.69% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

29 มกราคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
22 มกราคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.39 13.07 13.14 14.42 -1.28 
พฤษภาคม 2559 14.16 13.04 13.08 14.17 -1.09 
กรกฎาคม 2559 13.94 13.02 13.05 13.94 -0.89 
ตุลาคม 2559 14.05 13.19 13.24 14.01 -0.77 
มีนาคม 2560 14.44 13.75 13.84 14.42 -0.58 
พฤษภาคม 2560 14.19 13.56 13.65 14.19 -0.54 
กรกฎาคม 2560 13.94 13.34 13.43 13.94 -0.51 
ตุลาคม 2560 13.89 13.36 13.45 13.89 -0.44 
มีนาคม 2561 14.09 13.63 13.75 14.09 -0.34 
พฤษภาคม 2561 13.88 

888 
13.58 13.68 13.90 -0.22 

กรกฎาคม 2561 13.80 13.48 13.60 13.73 -0.13 
ตุลาคม 2561 13.79 13.50 13.70 13.73 -0.03 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 29 มกราคม 2559  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2559 สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาล 
ในโควตาปี 2558/2559 (ตุลาคม- กนัยายน) จ านวน 23,832.2 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 12,604 ตนั ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2558 โดยส่งออกจากเนเธอร์แลนด ์(ประมาณ 7,000 ตนั) สหราชอาณาจกัร (5,300 ตนั), ฝร่ังเศส (4,300 ตนั), 
เยอรมนี (2,400 ตนั) เบลเยีย่ม (2,100 ตนั) และอิตาลี (900 ตนั)  นอกนั้นส่งออกจากออสเตรีย, โปแลนด์, 
สโลวเีนีย, สวเีดน, โปรตุเกส, โรมาเนีย และเดนมาร์ก 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 28 มกราคม 2559 Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559   
เพียง ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 202,864 215,167 -5.72 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 16,373,535 16,826,748 -2.69 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,649,040 1,750,579 -5.80 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 537,013 542,879 -1.08 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.07 10.40 -3.17 
ปริมาณโมลาส (%) 3.28 3.23   1.55 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.13 8.14 -0.12 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.71 78.20 3.21 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 29 มกราคม 2559  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2558  โรงงานน ้าตาลทางภาค 
เหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล  หีบออ้ยไดจ้  านวน 40.5 ลา้นตนั  ลดลงจาก 41.2 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  ผลิตน ้าตาลได ้2.139 ลา้นตนั  (tel quel) ลดลงจาก 2.218 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน  ขณะท่ีผลิตเอทานอลได ้1.759 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก 1.597 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน  โดยปกติ
ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเร่ิมตน้ฤดูการผลิตในเดือนกนัยายนและส้ินสุดในเดือนพฤษภาคม 
และในปี 2557/2558  มีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 60.5 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้3.551 ลา้นตนั  ผลิตเอทานอล
ได ้2.232 พนัลา้นลิตร  และในปีน้ีปริมาณออ้ยเขา้หีบน่าจะลดลงเหลือประมาณ 52 ลา้นตนั  
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วนัท่ี  26  มกราคม  2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2559 ดงัน้ี 
                                                                             

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 596.002 569.290 +4.69 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 30.590 31.960 -4.29 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 27.264 25.985 +4.92 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 131.57 136.67 -3.73 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 59.06 56.89 +3.81 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 40.94 43.11 -5.03 
 

เอเชีย 
วนัท่ี 28 มกราคม 2559  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู 

การผลิตปี 2558/2559  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 10 มกราคม 2559 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 9,799,852 10,694,531 -8.37 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 890,873 1,017,544 -12.45 
โมลาส (ตนั) 354,371 377,070 -6.02 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.09 9.51 -4.46 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.62 3.53 2.56 

 
วนัท่ี 26 มกราคม 2559 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  ไดป้รับลดประมาณการผลผลิต

น ้าตาลของอินเดียในปี 2558/2559 ลง 1.0 ลา้นตนั  เหลือ 26.0 ลา้นตนั จาก 27.0 ลา้นตนั  ในการประมาณการ
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน  และจาก 28.0 ลา้นตนั  ในการประมาณการเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  
Maharashtra คาดวา่จะอยูท่ี่ 8.7 ลา้นตนั  นอ้ยกวา่ประมาณการเดือนกนัยายน 0.3 ลา้นตนั  เพราะปริมาณน ้า
ลดลง  ซ่ึงกระทบต่อปริมาณผลผลิต  ซ่ึงในปี 2557/2558  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 10.5 ลา้นตนั  ในรัฐ Uttar 
Pradesh  ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 7.15 ลา้นตนั จาก 7.5 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนกนัยายน และจาก 
7.1ลา้นตนั ในปีการผลิตก่อน ส่วนในรัฐ Karnataka  จะผลิตน ้าตาลได ้ 4.3 ลา้นตนั จาก 4.6 ลา้นตนั  ใน
ประมาณการเดือนกนัยายน  และเทียบกบั 5.0 ลา้นตนั ในฤดูการปี 2557/2558  และในรัฐ Tamil Nadu จะผลิต
น ้าตาลได ้ 1.39 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ประมาณการเดือนกนัยายน 400,000 ตนั  แต่เพิ่มข้ึนจาก 1.26 ลา้นตนั ในปี
การผลิตก่อน 



www.sugarzone.in.th 

-4- 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ค่อนขา้งมาก  ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long Liquidation) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ รวมทั้ง
แรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical selling) ท่ามกลางแรงกดดนัจากภาวะซ้ือขายน ้าตาลท่ีซบเซาใน
ตลาดปัจจุบนั  และแนวโนม้ผลผลิตปริมาณมากจากบราซิลในฤดูการผลิตปี 2559/2560 โดย Unica รายงาน
ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2559 มีจ านวน 
596.002 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้30.590 ลา้นตนั และผลิตเอทานอล 27.264 พนัลา้นลิตร และในปี 2559/2560 
คาดวา่ปริมาณผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มสูงข้ึน แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ท าใหร้าคาเคล่ือนไหว
ลดลงต ่ากวา่ระดบั 13.93 เซนต ์ ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุด เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 และ 12 มกราคม 2559 และ
เคล่ือนไหวผา่นแนวรับท่ีส าคญั 13.74 เซนต ์(ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 200 วนั) โดยลดลงไปถึงระดบั 13.07 เซนต ์ซ่ึง
ต ่าสุดในรอบ 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2558 ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากตลาดอยูใ่นขอบเขตของ
การขายมากเกินไป (Oversold) ดงันั้น ราคามีโอกาสท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาล เน่ืองจาก
ปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical Rebounded) 
 
 
                                      ..................................................        
 
   

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
1  กุมภาพนัธ์ 2559 

   
 


