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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  26 - 30  กนัยายน  2559 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 26 - 30  กนัยายน  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 39 ของปี 2559  

ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาพุง่สู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่  4  ปี อนัเป็นผลจากผลผลิต

น ้าตาลทัว่โลกท่ีตึงตวั จากการคาดการณ์คร้ังใหม่ท่ีวา่ อินเดียซ่ึงเป็นประเทศปลูกออ้ยอนัดบัสองของโลกจะน าเขา้

น ้าตาล   ซ่ึงราคาน ้าตาลส่วนใหญ่ไดส้ร้างจุดสูงสุดใหม่ (New Contracts High) นอกจากน้ีราคาน ้าตาลยงัไดรั้บรรงหนุน

จากการท่ีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงดว้ย รมว้า่ในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาจะไดป้รับตวัลดลง อนัเป็นผลจากรรงขาย

ทางเทคนิค ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 22.00-23.60 เซนต ์ รละปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 22.53 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.40 เซนต ์หรือ 1.81% รละราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 22.51-24.10 เซนต ์รละปิดตลาดท่ี 23.00 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.30 เซนต ์หรือ 1.32% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

30 กนัยายน  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 กนัยายน  2559 
เปล่ียนรปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2559 23.60 22.00 22.53 22.13 +0.40 
มีนาคม 2560 24.10 22.51 23.00 22.70 +0.30 
พฤษภาคม 2560 23.10 21.85 22.16 22.03 +0.13 
กรกฎาคม 2560 22.09 21.10 21.31 21.26 +0.05 
ตุลาคม 2560 21.32 20.53 20.72 20.69 +0.03 
มีนาคม 2561 20.79 20.18 20.35 20.32 +0.03 
พฤษภาคม 2561 19.91 19.43 19.55 19.57 -0.02 
กรกฎาคม 2561 19.18 18.79 18.90 18.95 -0.05 
ตุลาคม 2561 18.74 18.36 18.49 18.56 -0.07 
มีนาคม 2562 18.45 18.08 18.24 18.33 -0.09 
พฤษภาคม 2562 17.76 17.50 17.66 17.79 -0.13 
กรกฎาคม 2562 17.29 17.20 17.21 17.47 -0.26 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  29  กนัยายน 2559 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้318,700 ตนั  จากปริมาณบ้ีท  2,276,100 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 14.00%  

รละตั้งรต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม มีโรงงานจ านวน 32 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 21 

โรงงานท่ีท าการผลิต  รละผลิตน ้าตาลได ้170,000 ตนั  เม่ือส้ินสุดเดือนกนัยายนในปีก่อน 

 วนัท่ี 29 กนัยายน 2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 28 กนัยายน  2559  เกษตรกร

ชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 389,200 เฮครต หรือ 35.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 1,110,400     เฮครต ลดลงจาก 

424,800 เฮครต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 16.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 16.1 ลา้นตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2558 รละผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.14 ตนั/เฮครต เทียบกบั 37.92 ตนั/เฮครต ในปีก่อน   

 วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2559 เกษตรกรชาวไร่

บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 30,000 เฮครต หรือ 31.7% ของพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้นฤดูการผลิตน้ีจ านวน 94,800 เฮครต  รทบไม่

เปล่ียนรปลงจาก 30,400 เฮครต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้จ านวน 1,214,700 ตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 825,700 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 40.51 ตนั/เฮครต เพิ่มข้ึนจาก 27.15  ตนั/เฮครต ในปีก่อน  รต่เปอร์เซนต์

น ้าตาลอยูท่ี่ 16.87%  ลดลงจาก 17.52% ในปีก่อน 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 26 กนัยายน 2559 มีรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2559  สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในปี 

2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน 76,906 ตนั  เพิ่มข้ึน 5,515 ตนั จากรายงานคร้ังก่อนเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม  รละในปี 

2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน)  สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลตามโควตาจ านวน 129,328.5 ตนั  ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งออกโดย 

เนเธอร์รลนด ์(24,000 ตนั)  ฝร่ังเศส (19,000 ตนั)   เบลเยีย่ม (11,500 ตนั)  เยอรมนี  (7,000 ตนั)  สหราชอาณาจกัร (6,000 

ตนั)  อิตาลี (3,000ตนั)  รละออสเตรีย 2,500 ตนั  รละส่วนท่ีเหลืออีกเล็กนอ้ยส่งออกจาก โปรลนด ์  สโลสีเนีย สวเีดน 

โปรตุเกส รละเดนมาร์ค 

วนัท่ี 26 กนัยายน 2559  สวสิเซอร์รลนด์รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 3 ของปี 2559 เพียง ณ วนัท่ี 20 

กนัยายน 2559 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
เฉล่ีย 5 ปี 

(2554-2558) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.40 17.90 17.30 16.30 17.10 17.80 17.28 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮครต) 70.30 81.80 102.60 86.40 91.80 99.90 92.50 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮครต)  11.54 14.64 17.71 14.08 15.65 17.75 15.97 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 

เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.10 18.60 16.80 17.20 16.50 17.70 17.36 

ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮครต) 80.70 74.50 100.50 76.30 95.50 106.70 90.70 

ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮครต)  13.72 13.79 16.88 13.12 15.69 18.76 15.65 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  30  กนัยายน  2559  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล รละเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  30 กนัยายน  2559  ดงัน้ี                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงรรกเดือนกนัยายน ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนรปลง 

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนรปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 37,669 29,692 +26.87 431,324 399,846 +7.87 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,408 1,672 +44.02 24,824 20,817 +19.25 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,599 1,551 +3.09 18,059 18,026 +0.18 
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 139.36 147.96 -5.81 131.63 131.25 +0.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

น ้าตาล (%) 

48.15 39.94 +20.56 45.89 41.63 +10.23 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอ (%)  

51.85 60.06 -13.67 54.11 58.37 -7.30 
เอเชีย 
 วนัท่ี 29 กนัยายน 2559   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 

2559/2560  จะมีจ านวน 23.37 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 23.26 ลา้นตนั ในประมาณการคร้ังรรกเม่ือ

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559โดย ISMA คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะมีจ านวน 4.999 ลา้นเฮครต  (เพิ่มข้ึนจาก 4.991 ลา้นเฮค

รต ในประมาณการเดือนกรกฎาคม)  ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีก่อนประมาณ 5%   

ทั้งน้ี ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra จะเพิ่มข้ึนจากประมาณการคราวก่อน 120,000 ตนั เป็น 6.27 ลา้นตนั  รต่ยงัคง

ลดลง 25% จาก 8.411 ลา้นตนั  ในปี 2558/2559 ส่วนรัฐ  Uttar Pradesh จะผลิตน ้าตาลได ้
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7.660 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 7.540 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  รละเพิ่มข้ึนจาก 6.840 ลา้นตนั  ในปี 2558/2559  

รละในรัฐ Karnataka  จะผลิตน ้าตาลได ้3.19 ลา้นตนั  ลดลงจาก  3.22 ลา้นตนั  ในประมาณการคราวก่อน  รละ 4.07 

ลา้นตนั  ในปี 2558/2559  ส าหรับปริมาณความตอ้งการน ้าตาลภายในประเทศ ในปี 2558/2559 จะมีจ านวน 25.0-25.1 

ลา้นตนั  ลดลงจาก 25.6 ลา้นตนั ในปี  2557/2558  ส่วนในปี 2559/2560 คาดวา่จะมีจ านวน 25.6 ลา้นตนั  สตอ็คน ้าตาล

ปลายปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จะมีประมาณ 7.5 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 27 กนัยายน 2559 มีรายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559  กระทรวงเกษตรของอินเดียไดป้ระมาณการ

ผลผลิตออ้ยในฤดูการผลิต 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) วา่จะมีประมาณ 305.25 ลา้นตนั  ลดลง 46.92 ลา้นตนั หรือ 

13.3% จาก 352.16 ลา้นตนั ในปีก่อน  รละเพียง ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2559  กระทรวงเกษตรรายงานวา่ พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย

อยูท่ี่ 4.577 ลา้นเฮครต  ไม่เปล่ียนรปลงจากสัปดาห์ก่อน  รต่ลดลง 383,000 เฮตรค จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ทั้งน้ี ISMA ไดป้ระมาณการพื้นท่ีเพาะปลูกของอินเดียเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 วา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในปี 2559/2560 

(ตุลาคม-กนัยายน) จะอยูท่ี่ประมาณ 4.991 ลา้นเฮครต ลดลง 5.5%  จาก 5.284 ลา้นเฮครต ในปีก่อน  

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามรรงซ้ือ

ของกลุ่มกองทุนรละนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดไดรั้บรรงหนุนจากภาวะผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีตึงตวั รละข่าวอินเดีย

ซ่ึงเป็นประเทศปลูกออ้ยอนัดบัสองของโลกจะน าเขา้น ้าตาล รรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนารน่นรละต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคา

น ้าตาลต่างสร้างจุดสูงสุดใหม่ (New Contracts High) รละเคล่ือนไหวสู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 4 ปี นอกจากน้ีราคา

น ้าตาลยงัไดรั้บรรงหนุนจากการท่ีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงดว้ย อยา่งไรก็ตามรรงขายเพื่อท าก าไร (Profit – taking) ได้

ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงมาบา้ง  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนรละนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 

2559  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋น ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 348,218 ล็อต  หรือประมาณ 

17.69 ลา้นตนั  รละในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนรปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามรรงซ้ือรละขายของกลุ่มกองทุนรละนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

 3  ตุลาคม 2559 
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