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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27 – 31  มีนาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27 - 31 มีนาคม 2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 13 ของ

ปี 2560  ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ขณะท่ีตลาดขาดปัจจยัใหม่ ๆ ท่ีจะบ่งช้ีทิศทางของราคา  ไม่วา่จะเป็นข่าว

เก่ียวกบัการน าเขา้น ้าตาลของอินเดียและจีน  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  เม่ือราคาไม่สามารถ

ยนือยูเ่หนือระดบั 17.00 เซนต ์  ไดส่้งผลใหเ้กิดแรงขายอตัโนมติัออกมาลก  ราคาจึงปรับตวัลดลงยา่งต่อเน่ือง  

และลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 10 เดือน นบัแต่ตน้เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้มา  และในวนัท าการสุดทา้ย

ของสัปดาห์ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของเดือนและวนัส้ินไตรมาส  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวข้ึนลงในกรอบแคบ ๆ   

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.58-18.17 เซนต ์ 

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.76 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.95 เซนต ์ หรือ 5.36% และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.78-18.12 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.88 เซนต ์ ลดลง 0.81 

เซนต ์หรือ 4.58% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
31 มีนาคม  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
24 มีนาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2560 18.17 16.58 16.76 17.71 -0.95 
กรกฎาคม 2560 18.12 16.78 16.88 17.69 -0.81 
ตุลาคม 2560 18.22 17.05 17.11 17.81 -0.70 
มีนาคม 2561 18.56 17.56 17.63 18.16 -0.53 
พฤษภาคม 2561 18.29 17.42 17.50 17.91 -0.41 
กรกฎาคม 2561 18.04 17.29 17.37 17.67 -0.30 
ตุลาคม 2561 17.96 17.31 17.38 17.62 -0.24 
มีนาคม 2562 18.10 17.53 17.59 17.76 -0.17 
พฤษภาคม 2562 17.75 17.39 17.41 17.51 -0.10 
กรกฎาคม 2562 17.47 17.16 17.18 17.23 -0.05 
ตุลาคม 2562 17.59 17.27 17.21 17.29 -0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  30  มีนาคม  2560  แหล่งขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์ รายงานปริมาณ

ออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของเอลซลัวาดอร์ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียง

วนัท่ี 26 มีนาคม  2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 5,857,716 5,070,985 +15.51 
น ้าตาล (tel quel)  (ตนั) 673,493 535,233 +25.83 
โมลาส (ตนั) 249,181 240,516 +3.60 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 11.50 10.55 +9.00 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.25 4.74 -10.34 

 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/ 2560  

เพียง ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 494,954 469,803 +5.35 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 36,491,460 35,932,904 +1.55 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,990,134 3,925,315 +1.65 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.93 10.92 +0.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.06 8.36 -3.51 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.73 76.49 -3.61 

 

 วนัท่ี  28  มีนาคม 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง  ณ วนัท่ี  19  มีนาคม  2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,103,112 2,019,225 4.15 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.67 12.31 -5.20 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 112.09 122.10 -8.19 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 27 มีนาคม  2560  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนมีนาคม ยอดสะสม 

ปี  

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 3,264 5,301 -38.43 599,157 603,615 -0.74 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 73 141 -48.23 35,365 30,757 +14.98 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 161 224 -28.13 25,324 27,641 -8.38 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 96.70 94.51 +2.32 133.47 131.14 +1.78 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 24.15 29.44 -17.97 46.41 40.78 +13.81 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

75.85 70.56 +7.50 53.59 59.22 -9.51 
   

เอเชีย 

วนัท่ี  29  มีนาคม  2560 มีรายงานวา่ คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ปากีสถาน (ECC) เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม อนุญาตให้โรงงานน ้าตาลสามารถส่งออกน ้าตาลไดอี้ก 200,000 ตนั 

โดยไม่มีเงินอุดหนุนภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยจะใหส่้งออกน ้าตาลภายใน 60 วนั หลงัจากไดรั้บ

อนุมติัโควตา้การส่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศปากีสถาน หรือภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 แลว้แต่

วนัใดจะถึงก่อน โดยจะมีการอนุญาตใหส่้งออกเพิ่มเติมไดเ้ฉพาะโรงงานท่ีมีการจ่ายเงินคา้งช าระค่าออ้ยแก่

เกษตรกรในฤดูกาลท่ีผา่นมาและหีบออ้ยไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีในเดือนธนัวาคม 2559 ECC 

อนุญาตใหมี้การส่งออกน ้าตาลถึง 225,000 ตนั จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยมีเง่ือนไขวา่รัฐบาลจะ

สามารถให ้ ECC หยดุการส่งออกไดใ้นกรณีท่ีราคาน ้าตาลในตลาดภายในประเทศปรับตวัข้ึนมาก  อน่ึง

สมาคมการคา้น ้าตาลแห่งปากีสถานซ่ึงเป็นตวัแทนโรงงานน ้าตาลจ านวน 90 แห่งทัว่ประเทศไดด้ าเนินการ

รณรงคโ์ฆษณาขอให้รัฐบาลเพิ่มโควตา้และขยายระยะเวลาในการส่งออก โดยสมาคมฯเรียกร้องให้รัฐบาล

แกไ้ขโควตา้การส่งออกน ้าตาลต่อปีเป็น 1 ลา้นตนั 
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วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน   ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ และโดยปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ ในการเก้ือหนุนตลาด

แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  เม่ือราคาไม่สามารถยนือยูเ่หนือ 18.00 และ 17.00 เซนต ์ ส่งผลให้

เกิดแรงขายอตัโนมติัออกมา  ราคาจึงปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 10 เดือน (วนัท่ี 30 มีนาคม 2560) 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ(Net 

Long) เป็นจ านวน 56,342 ล็อต หรือประมาณ 2.86 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีถือ Net Long 67,782 ล็อต หรือประมาณ 

3.44 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา   

 

  

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  3 เมษายน 2560      

 

  

                                                                                                                                         


