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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29 กุมภาพนัธ์ – 4 มีนาคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 29 กุมภาพนัธ์ – 4 มีนาคม 2559) ซ่ึงเป็น 
สัปดาห์ท่ี 9 ของปี 2559  ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน จากแรงซ้ือตาม
ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงส่งผลให้ราคาน ้ าตาลในเดือนใกลพุ้่งสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และน ้ าตาลตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2559 ในวนัท าการสุดทา้ยไดเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดท่ี 14.61 เซนต ์ ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ัง
สุดทา้ยท่ี 14.56 เซนต์  ปรากฎว่ามีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 11,791 ล็อต  หรือ 599,011 
เมตริกตนั  โดยบริษทั Wilmar International Ltd. เป็นผูรั้บมอบน ้ าตาลทั้งหมด หลงัจากนั้น ราคาน ้ าตาล
ยงัคงเคล่ือนไหวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยไดรั้บแรงหนุนจากผลผลิตออ้ย
ท่ีตึงตวัจากภาวะความแหง้แลง้ในไทย และอินเดีย และแนวโนม้การใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน
ในบราซิล ตลอดจนแนวโนม้การส่งออกของบราซิลลดลง ขณะทีค่่าเงินเรียลบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม  2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 
13.95-14.93 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.83 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.83 เซนต ์หรือ 5.93% 
และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหวา่ง 12.63-14.38 เซนต ์และปิด
ตลาดท่ี 14.00 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.33 เซนต ์หรือ 10.51% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26 กุมภาพนัธ์  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26 กุมภาพนัธ์  2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.61 13.91 14.56* 13.91 +0.65 
พฤษภาคม 2559 14.93 13.95 14.83 14.00 +0.83 
กรกฎาคม 2559 14.80 13.84 14.70 13.90 +0.80 
ตุลาคม 2559 14.90 13.96 14.83 14.04 +0.79 
มีนาคม 2560 15.35 14.43 15.30 14.53 +0.77 
พฤษภาคม 2560 15.13 14.20 15.14 14.29 +0.85 
กรกฎาคม 2560 14.89 14.08 14.95 14.04 +0.91 
ตุลาคม 2560 14.80 14.00 14.93 13.98 +0.95 
มีนาคม 2561 15.02 14.29 15.18 14.27 +0.91 
พฤษภาคม 2561 14.96 14.35 15.11 14.23 +0.88 
กรกฎาคม 2561 14.90 14.27 15.00 14.18 +0.82 
ตุลาคม 2561 15.05 14.54 15.13 14.36 +0.77 

*เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนมีนาคม 2559  เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 4  มีนาคม 2559  F.O.Licht  ไดป้รับปรุงดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2558/2559 (ตุลาคม- 
กนัยายน) จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) 7.2 ลา้นตนั  เทียบกบั 6.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์เม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ และผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) 1.0 ลา้นตนั ในปีก่อน  และในปี 2559/2560 จะมีผลผลิต
น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) อยูท่ี่  1.5 ลา้นตนั ส่วนสตอ็คปลายปีเม่ือเทียบกบัการบริโภคอยูท่ี่ 39.23%  ลดลง
จาก 43.9% ในปีก่อน  และ 39.6% ในเดือนก่อน 

น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559  ตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือ
ขายลงเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 11,791 ล็อต หรือ
ประมาณ 599,011 เมตริกตนั โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล 906 ล็อต   กวัเตมาลา 5,431 ล็อต   ฮอนดูรัส 829 ล็อต   
คอสตาริกา 757 ล็อต  เอลซนัวาดอร์ 2,270 ล็อต  นิคารากวั 357 ล็อต  และอาร์เจนติน่า  1,241 ล็อต  ซ่ึงบริษทั 
Wilmar International Ltd. เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด 
 
ยุโรปตะวนัออก 
        วนัท่ี  2 มีนาคม 2559  กระทรวงเกษตรของรัฐเซียคาดวา่ ในปี 2559 พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียจะ
เพิ่มข้ึน 38,400 แฮคแต เป็น 1.1 ลา้นแฮคแต  ขณะท่ี The Institute for Agricultural Market Studies (IKAR) รายงาน
วา่ ในปี 2559/2560  รัสเซียจะผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 5.4 ลา้นตนั  จาก 5.19 ลา้นตนั ในปีน้ี  และ
คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึน 6.2% เป็น 1.085 ลา้นแฮคแต และมีแนวโนม้วา่ปริมาณผลผลิตน ้าตาลจะ
ลดลงเหลือ 5 ตนั/แฮคแต จาก 5.08 ตนั/แฮคแต ในปี 2558/2559  สตอ็คน ้าตาลจากท่ีเร่ิมในเดือนมกราคมมีจ านวน 
3.64 ลา้นตนั  เทียบกบั 3.17 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และสตอ็คคงเหลือเม่ือเดือนตน้เดือน
กุมภาพนัธ์มีจ านวน 3.41 ลา้นตนั  

 

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559  กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสใน

ปี 2558/2559  (ตุลาคม-กนัยายน) จะมีจ านวน 4.462 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 4.445 ลา้น
ตนั ในประมาณการเดือนก่อน  แต่ลดลง 12.8% จาก 5.115 ลา้นตนั ในปีก่อน 
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อเมริกากลางและเหนือ 
 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559   
เพียง ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2559  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 356,794 372,202 -4.14 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 27,796,643 27,957,286 -0.57 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,946,004 3,046,627 -3.30 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) 932,732 890,700 4.72 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.60 10.90 -2.74 
ปริมาณโมลาส (%) 3.36 3.19 5.32 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.26 8.19 0.87 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.91 75.11 3.72 

 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของเบลารุสรายงานวา่ในปี 2558 เบลารุสส่งออก

น ้าตาลใหก้บัสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย (EAEC) จ านวน 347,400 ตนั โดยส่งออกไปยงัรัสเซียจ านวน 
295,800 ตนั ลดลง 3.9%  คาซคัสถานจ านวน 40,200 ตนั  ลดลง 32.7% คีร์กีซสถานจ านวน 11,400 ตนั  ลดลง 
36.7%  จากปีก่อน  ขณะเดียวกนั ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 สตอ็คน ้าตาลมีประมาณ 174,000 ตนั  ซ่ึงนอ้ยกวา่ใน
เดือนก่อน 14.7% . 
 
อเมริกาใต้ 
 

 วนัท่ี  2 มีนาคม 2559  มีรายงานวา่  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน  2.704 ลา้น
ตนั (tel quel) สูงข้ึนอยา่งมากจาก 1.496 ลา้นตนั ในเดือนมกราคม   และเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี
มีจ านวน 1.045 ลา้นตนั  ทั้งน้ี บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จ านวน 2.267 ลา้นตนั  จาก 
0.811 ลา้นตนั ในปีก่อน  และจาก 1.128 ลา้นตนั ในเดือนมกราคม   ขณะท่ีส่งออกน ้าตาลทรายขาว 
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จ านวน 437,105 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 233,519 ตนั ในปีก่อน  และจาก 368,282 ตนั  ในเดือนมกราคม  และในช่วง 11 
เดือนแรกของปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 23.008 ลา้นตนั (มูลน่าน ้าตาลทราย
ดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 22.430 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2559  Sindacucar รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของ
บราซิลในปี 2558/2559  เพียงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 มีจ านวน 2.41 ลา้นตนั  ลดลงจากในช่วงเวลาเดียวกนัของ 
ปีก่อน 15%  โดยปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 45.3 ลา้นตนั  ลดลง 8.5%  และโรงงานใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทา
นอล 57.3%  และผลิตน ้าตาล 42.7%  เทียบกบัปีก่อน 52.95%  และ 47.05%  ตามล าดบั  ทั้งน้ี Sindacucar  คาดวา่
ปริมาณออ้ยเขา้หีบจะมีจ านวนทั้งส้ิน 49.71 ลา้นตนั  โดยจะผลิตน ้าตาลได ้2.8 ลา้นตนั  และจะผลิตเอทานอลได ้
2.03 พนัลา้นลิตร  เทียบกบัปี 2557/2558  ซ่ึงมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 60.52 ลา้นตนั  โดยผลิตน ้าตาลได ้3.551 ลา้น
ตนั  และผลิตเอทานอลได ้2.232 พนัลา้นลิตร 
 
 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2559  ABARES คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2559/2560 (กรกฎาคม – 
มิถุนายน)  จะมีจ านวน 5.081 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 5.9% จาก 4.800 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  และปริมาณการส่งออก
น ้าตาลในปี 2558/2559  จะมีจ านวน 3.846 ลา้นตนั  จาก 3.481 ลา้นตนั  ในประมาณการเม่ือ 3 เดือนก่อน  และใน
ปี 2559/2560  จะส่งออกเพิ่มข้ึนเป็น 4.004 ลา้นนตนั  ส าหรับปริมาณออ้ยเขา้หีบในปี 2559/2560 จะเพิ่มข้ึนเป็น 
33.830 ลา้นตนั  จาก 33.101 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  และพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึนเป็น 398,000 แฮคแต จาก 
393,000 แฮคแต  ส่วนผลผลิตออ้ย/แฮคแต จะเพิ่มข้ึนเป็น 85 ตนั จาก 84 ตนั 
   

 
เอเชีย 

วนัท่ี 3  มีนาคม 2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ในปี 2558/2559 (ตุลาคม- 
กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 อินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 19.947  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล
ทรายขาว) เพิ่มข้ึน 2% จาก 19.558 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวของปีก่อน ซ่ึงในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือน
กุมภาพนัธ์อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 2.610 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.084 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือน
กุมภาพนัธ์ และ 2.834 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และถึงขณะน้ีมีโรงงานจ านวน 406 โรงงานท่ี
ยงัคงท าการหีบออ้ยอยู ่ ลดลงจาก 513 โรงงานในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ และลดลงจาก  504 
โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รายละเอียดต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  
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รัฐ 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) จ านวนโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
Maharashtra 7,040,000 7,478,000 106 173 
Uttar Pradesh 5,365,000 4,959,000 103 112 

Karnataka 3,607,000 3,311,000 48 60 
Gujarat 920,000 847,000 18 n.a. 
Andhra Pradesh and 
Telangana 

670,000 729,000 25 n.a. 

Tamil Nadu 530,000 478,000 38 43 
Bihar 450,000 471,000 7 9 
Punjab 425,000 n.a. n.a. n.a. 
Madhya Pradesh 
&amp; Chhattisgarh 

335,000 n.a. n.a. n.a. 

Haryana 360,000 n.a. n.a. n.a. 
Uttarakhand 205,000 n.a. n.a. n.a. 
Total 19,947,000 19,558,000 406 504 

 
วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559  The Vietnam Sugarcane Association คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของเวยีดนาม

ในปี 2558/20559 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2559 มีจ านวน 440,000 ตนั ลดลงจาก 562,500 
ตนั  ท่ีผลิตไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557/2558  โดยปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 5.5 ลา้นตนั  ลดลง 1.1 ลา้น
ตนั  อน่ึง ในปี 2557/2558  เวียดนามผลิตน ้าตาลได ้1.545 ลา้นตนั  
 
วจิารณ์และความเห็น 
 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามการเขา้ซ้ือน ้าตาลคืน (short-covering) ของกลุ่มนกัเก็งก าไรและกลุ่มนกัลงทุน ท่ามกลางความวติกท่ี
เพิ่มข้ึนวา่สภาวะอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยในไทยและในอเมริกากลาง จะส่งผลกระทบท าใหผ้ลผลิตตึงตวั  
รวมทั้งแรงซ้ือทางเทคนิคหลงัราคาพุง่ทะลุเส้นค่าเฉล่ียในรอบ 100 วนั  ขณะท่ีตลาดยงัคงมุ่งความสนใจไปท่ี
สัญญาเดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์น้ี และในวนัสุดทา้ยของ 
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สัปดาห์ราคาไดพุ้ง่ข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท า
ก าไร (profit-taking) และการแขง็ค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ    ส าหรับในระยะสั้น ๆ  คงจะตอ้งติดตามผลการส่ง
มอบของน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559  ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559  ซ่ึงจะมีผลต่อแนวโนม้ของราคาน ้าตาลในระยะถดัไป  
 
                                      ..................................................        
  

  
 

  ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
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