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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   26 - 30  มิถุนายน  2560                        
         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 26 – 30 มิถุนายน  2560)  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 26 

ของปี 2560  ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ในช่วงแรกของสัปดาห์ราคา

น ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจากการเขา้ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง หลงัจากไม่สามารถปรับตวัข้ึนเหนือ

เส้นค่าเฉล่ียระยะสั้นได ้ นอกจากนั้นน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขาย

ลงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท าใหมี้การซ้ือขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน ไปเป็นเดือนตุลาคม 2560 และ/

หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 66 เดือน ท่ี 62553 

เซนต ์ (28 มิถุนายน 2560)  และในช่วง 2 วนัสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2560 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ิอขาย  แต่เม่ือเทียบราย   ไตรมาสสัญญาน ้าตาลดิบร่วงลงกวา่ 18% โดย

ปรับตวัลงติดต่อกนั 3 ไตรมาส และร่วงลงรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ ไตรมาสแรกของปี 2553  ราคาน ้าตาลทรายดิบ

ตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12553-13583 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 63568 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0571 เซนต ์หรือ 5547% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12574-14507 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13581 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0564 เซนต ์

หรือ 4586% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

30 มิถุนายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
23 มิถุนายน 

2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 13583 12553 13.68 12.97 +0.71 
ตุลาคม 2560 14507 12574 13.81 13.17 +0.64 
มีนาคม 2561 14574 13550 14.47 13.89 +0.58 
พฤษภาคม 2561 14575 13554 14.50 13.91 +0.59 
กรกฎาคม 2561 14580 13567 14.60 14.03 +0.57 
ตุลาคม 2561 15504 13595 14.84 14.33 +0.51 
มีนาคม 2562 15547 14551 15.37 14.90 +0.47 
พฤษภาคม 2562 15553 14558 15.43 14.96 +0.47 
กรกฎาคม 2562 15.57 14.62 15.46 14.96 +0.50 
ตุลาคม 2562 15.73 14.78 15.64 15.11 +0.53 
มีนาคม 2563 16.03 15.06 15.92 15.38 +0.54 
พฤษภาคม  2563 15.90 15.70 15.80 15.25 +0.55 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 30  มิถุนายน  2560  มีรายงานวา่  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดก้ าหนดโควตาน าเขา้

น ้าตาลทรายดิบในปีงบประมาณ 2561 (6 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2566)  ตาม tariff-rate quota  จ  านวน 6562 

ลา้นตนั  ซ่ึงเป็นจ านวนขั้นต ่าตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) นอกจากนั้นยงัก าหนดโควตาน าเขา้

น ้าตาลรีไฟน์จ านวน 682,000 ตนั  โดยตวัเลขดงักล่าวรวมถึงการน าเขา้น ้าตาลชนิดพิเศษจ านวน 660,000 ตนั   

 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/ 2560  

เพียง ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 774,188 777,617 -0.44 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 53,094,987 54,104,626 -1.87 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,937,675 6,107,776 -2.78 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.18 11.29 -0.94 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.67 7.85 -2.35 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 68.58 69.58 -1.43 

 

อเมริกาใต้ 

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

ของบราซิล ปี 2559/2560  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มิถุนายน 2560  ดงัน้ี                                                  

รายการ 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/6

0 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 39,408 25,987 51.65 151,251 167,3
57 

-9.62 
ผลผลิตน ้าตาล (6,000 ตนั) 2,379 1,203 97.76 8,073 8,213 -1.70 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้น

ลิตร) 

1.507 1.079 39.67 5.811 6.933 -16.18 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 128.41 119.26 7.67 120.98 121.8

4 
-0.71 

สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

49.34 40.73 21.14 46.30 42.27 +9.53 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล (%)  

50.66 59.27 -14.53 53.70 57.73 -6.98 
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วนัท่ี  23  มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่ การเร่ิมตน้หีบออ้ยของบราซิลในปี 2560/2566 ท่ีชะลอตวัลง  

ท าใหส้ตอ็กน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2555/2556 ตามขอ้มูลของ 

MAPA รายงานวา่สต็อคน ้าตาลคงเหลือ ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน อยูท่ี่ 2.4 ลา้นตนั เทียบกบั 3.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน   และในปี 2560 สตอ็คน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล เป็นน ้าตาล VHP จ านวน 1.3 

ลา้นตนั (258 ลา้นตนั ในปีก่อน)   น ้าตาลคริสตลั  059 ลา้นตนั (656 ลา้นตนั ในปีก่อน)  ส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็น

น ้าตาลรีไฟน์และน ้าตาลออแกนิค 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2560  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 66 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 26,824,751 23,277,316 15.24 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,408,755 2,229,688 8.03 
โมลาส (ตนั) 1,196,993 1,045,345 14.51 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.98 9.58 -6.26 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.46 4.49 -0.64 

  

 วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560  กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนพฤษภาคม 2560  

มีจ านวน  686,765 ตนั (tel quel) แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 693,474 ตนั ในเดือนเมษายน  แต่เพิ่มข้ึน 3759% จาก

เดือนเดียวกนัของปีก่อน  จากประเทศผูผ้ลิตหลกัคือคิวบา (103,600 ตนั) รองลงมาคือไทย (62,137 ตนั) และ

เกาหลีใต ้(14,243 ตนั) ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลในช่วง  8 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  ลดลง

เหลือ 65731 ลา้นตนั จาก 25093 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ตวัเลขขา้งตน้เป็นตวัเลขน าเขา้อยา่ง

เป็นทางการโดยไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้ประเทศจาก  เมียนมาร์และเวยีดนาม 

 วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่กระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาล

ดิบจ านวน 65754 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560  โดยคาดวา่การผลิตน ้าตาลทรายขาวในปีน้ีจะเพิ่มข้ึน

เป็น 255 ลา้นตนั จาก 252 ลา้นตนั ในปีก่อน ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรรายงานวา่เป้าหมายการผลิตน ้าตาลทรายขาว

จะเพิ่มข้ึนเป็น 257-258 ลา้นตนั  ในปี 2566  และ  353 ลา้นตนั ในปี 2562 
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วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน ตาม

การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตามปัจจยัทางดา้น

เทคนิค  โดยท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 แต่เม่ือเทียบรายไตรมาสสัญญาน ้าตาลดิบร่วงลงกวา่  18%  โดยปรับตวัลงติดต่อกนั 3  ไตรมาส และร่วงลง

รุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2553 และราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดใน

รอบ 66 เดือน ท่ี 62553 เซนต ์ (28 มิถุนายน 2560)    ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ 

วนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 116,336 ล็อต หรือประมาณ 

55910 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 94,188  ล็อต หรือประมาณ 45785 ลา้น

ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเม่ือเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 ท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) สูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ 348,268 ล็อต หรือประมาณ 675689 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา

เก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  
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         ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

    3 กรกฎาคม  2560     
 


