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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25- 29   กรกฎาคม  2559                        
      ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (25 - 29 กรกฎาคม 2559 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 

30 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในวนัแรก

ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือของกลุ่มนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มา ประกอบกบั

ไดรั้บแรงหนุนจากภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด  (deficit)  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายทางเทค

นิตและแรงขายตดัขาดทุน โดยถูกกดดนัจากความอ่อนแอของตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ   และในวนัสุดทา้ย

ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ ซ่ึงท าใหผู้ผ้ลิตชะลอการเทขาย และกระตุน้แรงซ้ือเก็งก าไร  ในขณะท่ี Unica รายงานวา่ในช่วงคร่ึง

แรกของเดือนกรกฎาคม ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีจ านวน 46.74 ลา้นตนั  นอ้ยกวา่ท่ี

คาดการณ์ไว ้  โดยผลิตน ้าตาลได ้2.83 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้1.91 พนัลา้นลิตร ราคาน ้าตาลทรายดิบ

ตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.71-20.11 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 19.05 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.54 เซนต ์  หรือ 2.76%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน

มีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.09-20.31 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.44 เซนต ์ลดลง 0.39 เซนต ์หรือ

1.97% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

29 กรกฎาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 กรกฎาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 20.11 18.71 19.05 19.59 -0.54 
มีนาคม 2560 20.31 19.09 19.44 19.83 -0.39 
พฤษภาคม 2560 19.47 18.50 18.86 19.17 -0.31 
กรกฎาคม 2560 18.83 18.05 18.38 18.59 -0.21 
ตุลาคม 2560 18.45 17.85 18.14 18.23 -0.09 
มีนาคม 2561 18.27 17.79 18.03 18.07 -0.04 
พฤษภาคม 2561 17.76 17.40 17.67 17.59 +0.08 
กรกฎาคม 2561 17.37 17.11 17.42 17.24 +0.18 
ตุลาคม 2561 17.20 16.94 17.30 17.05 +0.25 
มีนาคม 2562 17.11 16.92 17.30 16.99 +0.31 
พฤษภาคม 2562 16.72 16.72 16.93 16.58 +0.35 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559  ส านกังานสถิติของรัสเซียรายงานวา่ ในปี 2559 พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท

ของรัสเซียเพิ่มข้ึน 8.7%  เป็น 1.108 ลา้นเฮคแต จาก 1.021 ลา้นเฮคแต ในปีก่อน  

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ

ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 3 ของปี 2559  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี 
2554-2558 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.07 11.40 12.80 12.40 11.80 11.40 11.96 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 268.00 256.00 289.00 283.00 284.00 236.00 269.60 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 

(กรัม) 

35.03 29.18 36.99 35.09 33.51 26.90 32.34 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค

แต) 

26.00 23.55 26.88 25.19 24.71 21.24 24.31 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค

แต) 

3.40 2.68 3.44 3.12 2.92 2.42 2.92 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค

แต) 

97,000 92,000 93,000 89,000 87,000 90,000 90,200 
 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559  มีรายงานวา่ ในปี 2559 พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของยเูครนเพิ่มข้ึน 23.2%  

เป็น 292,400 เฮคแต  จาก 237,400 เฮคแต ในปีท่ีก่อน 

 

เอเชีย 
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559  F.O.Licht รายงานวา่  อินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากไทย

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558/2559 ( พฤษภาคม – เมษายน )  เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 1.875 ลา้นตนั  จาก 

1.245 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะท่ีการน าเขา้จากออสเตรเลียลดลงเหลือ 0.908 ลา้น

ตนั จาก 1.014 ลา้นตนั  ส่วนการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากบราซิลลดลงเหลือ 0.042 ลา้นตนั จาก 0.540 

ลา้น ซ่ึงหมายความวา่อินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากไทยในปี 2558/2559 เพิ่มข้ึนเป็น 66% จาก 38% 

ในปี 2556/2557 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลจากไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตใน ASEAN ไดล้ดลงเหลือ 

5% ในปี 2558  ท าใหก้ารน าเขา้น ้าตาลจากไทยจะไดเ้ปรียบทางดา้นภาษีน าเขา้จากประเทศผูผ้ลิตนอก 

ASEAN ประมาณ 20-21 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
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วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559  มีรายงานวา่เวยีดนามอาจจะตอ้งน าเขา้น ้าตาลประมาณ 30,000 ตนั  

ในปี 2559/2560 เพิ่มจากการน าเขา้ตามโควตาของ WTO จ านวน 89,000 ตนั ท าใหเ้วยีดนามอาจตอ้งน าเขา้

รวมเป็น 119,000 ตนั ในช่วงเดือนมิถุนายนท่ีผา่นมากระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ขออนุญาตรัฐบาลให้

น าเขา้ 200,000 ตนั นอกเหนือจากน ้าตาลตามโควตา WTO 85,000 ตนั   ขณะท่ีรัฐบาลอนุญาตใหน้ าเขา้

เพียง 100,000 ตนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดทอ้งถ่ินและท าใหร้าคาลดลง และถา้ใชโ้ควตาท่ี

ไดรั้บอนุญาตครบถว้นในปีน้ีเวยีดนามจะตอ้งน าเขา้จ  านวน 215,000 ตนั โดยจ านวน 100,000 ตนั จากการ

น าเขา้พิเศษ จ านวน 30,000 ตนั จากท่ีผลิตในประเทศลาว และจ านวน 85,000 ตนั ภายใตก้ฎ WTO ทั้งน้ี

สมาคมออ้ยและน ้าตาลของเวยีดนาม (VSSA) รายงานไวเ้ม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายนวา่น าเขา้ในปี 2558/2559 

ผลผลิตน ้าตาลลดลงเกือบ 200,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีการผลิตก่อนซ่ึงผลิตได ้ 1.2 ลา้นตนั ขณะท่ีความ

ตอ้งการน ้าตาลเพิ่มข้ึน 100,000 ตนั เน่ืองจากสภาพอากาศแหง้แลง้ และการรุกล ้าของน ้าเคม็ในสามเหล่ียม

ปากแม่น ้าโขง ท่ีเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหผ้ลผลิตลดลง   ส่วนผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560 คาดวา่จะไม่

เปล่ียนแปลงจากปีการผลิตก่อน 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559  กระทรวงเกษตรของอินเดียรายงานวา่เพียง  ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม  

2559 อินเดียไดเ้พาะปลูกออ้ยไปแลว้  4.5 ลา้นเฮคแต  ลดลงจาก 4.7 ลา้นเฮคแต  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  ทั้งน้ีตวัเลขดงักล่าวอาจจะมีการแกไ้ขปรับปรุงใหม่โดยข้ึนอยูก่บัปริมาณฝนของอินเดีย 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงจาก

สัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคและแรงขายเพื่อลดขาดทุนของกลุ่มกองทุนและ

นกัเกง็ก าไรต่าง ๆ แมว้า่ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาบา้ง เม่ือค่าเงินเรียลของบราซิล

เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน  ประกอบกบั Unica รายงานในช่วง 1-15 กรกฎาคม ปริมาณ

ออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีจ านวน 46.74 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ท่ึคาดการณ์ไว ้ แต่เพิ่มข้ึนจาก 

29.40 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และลดลงจาก 47.89 ลา้นตนั  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน

มิถุนายน  ส่วนผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 2.83 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.452 ลา้นตนั ในปีก่อน  และเทียบกบั 

2.79 ลา้นตนั  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไมมี่ปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา

สนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

  1  สิงหาคม   2559 
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ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  1  สิงหาคม   2559 
 

   

 

 


