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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2560)  ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 22 ของปี 2560 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในจนัทร์วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560  ตลาดปิด    ท าการ

เน่ืองในวนั U.S. Memorial Day ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน สู่ระดบัต ่าสุด

ในรอบเกือบ 15 เดือน และเป็นการร่วงลงในรอบ 2 สัปดาห์ มากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 โดยถูก

กดดนัจากสภาพอากาศเอ้ือต่อผลผลิตออ้ยในบราซิลและอินเดียท่ีดีข้ึน ขณะท่ีราคาน ้ามนัเบนซินและดีเซลท่ี

ลดลงในบราซิลกระตุน้ใหมี้การหีบออ้ยเพื่อผลิตน ้าตาลมากกวา่เอทานอล หลงัองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ 

(ISO) คาดวา่ปริมาณน ้าตาลส่วนเกินทัว่โลกในปี 2560/2561 อยูท่ี่ราว 3 ลา้นตนั นอกจากน้ียงัถูกกดดนัจากแรง

ขายทางเทคนิคหลงัราคาร่วงทะลุแนวรับ ขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานท่ีซบเซาถ่วงตลาดลงดว้ย  ราคาน ้าตาลทรายดิบ

ตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.63-15.20 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 13.74 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.31 เซนต ์ หรือ 8.70% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.93-15.54 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.04 เซนต ์ลดลง 1.33 เซนต ์หรือ 8.65% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
2 มิถุนายน  2560 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
26 พฤษภาคม  2560 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 15.20 13.63 13.74 15.05 -1.31 
ตุลาคม 2560 15.54 13.93 14.04 15.37 -1.33 
มีนาคม 2561 16.22 14.64 14.74 15.99 -1.25 
พฤษภาคม 2561 16.15 14.59 14.68 15.92 -1.24 
กรกฎาคม 2561 16.11 14.59 14.66 15.91 -1.25 
ตุลาคม 2561 16.29 14.74 14.81 16.08 -1.27 
มีนาคม 2562 16.55 15.15 15.21 16.43 -1.22 
พฤษภาคม 2562 16.38 15.18 15.21 16.40 -1.19 
กรกฎาคม 2562 16.32 15.17 15.19 16.32 -1.13 
ตุลาคม 2562 16.42 15.31 15.30 16.36 -1.06 
มีนาคม 2563 16.57 15.90 15.53 16.51 -0.98 
พฤษภาคม  2563 - - 15.58 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 

 วนัท่ี 1  มิถุนายน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,172,900 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 1.06 ลา้นแฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึน 3.9% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต 

ขณะท่ี Soyuzrossakhar ของรัสเซียคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียในปีน้ีจะมีจ านวน 1.175 ลา้นแฮคแต 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) คาดวา่ในปี 

2560/2561 ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้ 2.00-2.05 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 

2.008 ลา้นตนั  ในฤดูการผลิตก่อน และเน่ืองจากแนวโนม้ราคาน ้าตาลท่ีลดลงท าใหผู้ผ้ลิตไม่ไดเ้พิ่มพื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทตามท่ีคาดการณ์ไวใ้นคราวก่อน 350,000 แฮคแต  โดยในฤดูการผลิตปัจจุบนัพื้นท่ีเพาะปลูก

บ้ีทมีเพียง  310,000    แฮคแต ส่วนใหญ่เพาะปลูกในรัฐ Vinnytsia 57,400 แฮคแต (เพิ่มข้ึน 2,600    แฮคแต) 

ตามดว้ยรัฐ Khmelnytsky  37,100  แฮตแต   รัฐ  Poltava  36,100 แฮคแต  และรัฐ Ternopil  26,000 แฮคแต  

ส่วนการบริโภคภายในประเทศมีจ านวน 1.5 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่  ณ วนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2560 เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 309,000 แฮคแต  เพิ่มข้ึน 2,000 แฮคแต จากสัปดาห์

ท่ีผา่นมา โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทดงักล่าวมากกวา่ตวัเลขท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นเบ้ืองตน้ 293,000 แฮคแต   แต่

ยงัคงต ่ากวา่ 330,000-350,000 แฮคแต ท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์ไว ้อน่ึง พื้นท่ี

เพาะปลูกบ้ีทในปี 2559 มีจ านวน 291,000 แฮคแต  และส้ินสุดการเพาะปลูกบ้ีทในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2559/2560  

เพียง ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-3- 

 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 745,381 742,079 0.44 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 51,763,894 52,590,999 -1.57 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,797,773 5,931,496 -2.25 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.20 11.28 -0.69 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.78 7.99 -2.69 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.45 70.87 -2.01 

   

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนพฤษภาคม 

2560 มีจ  านวน 2,478,809 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 1,665,098 ตนั ในเดือนก่อน และ

สูงกวา่ 2,041,904  ตนั  ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน  1,987,508 

ตนั  จาก 1,124,857  ตนั ในเดือนเมษายน และเทียบกบั 1,665,675 ตนั ในเดือนพฤษภาคมของปีก่อน  ส่งออก

น ้าตาลทรายขาวจ านวน  451,997 ตนั  ลดลงจาก 497,022  ตนั ในเดือนก่อน และเพิ่มข้ึนจาก 346,130 ตนั ใน

ปีก่อน   รวมบราซิลส่งออกน ้าตาลในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 

4,144,237 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 3,595,770 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560  มีรายงานวา่ ในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2560 รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียผลิตน ้าตาลได ้8,744,600 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึน

จาก 6,813,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 82,442,000 ตนั จาก 64,227,700 

ตนั เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ียเท่าเดิมท่ี 10.61% โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 2 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต 

จากจ านวน 116 โรงงาน เทียบกบัท่ีมีโรงงานเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงด าเนินการผลิต จาก 117 โรงงาน ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra ของอินเดียคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลในรัฐ  Maharashtra เป็นคร้ังแรกในปี 2560/2561 วา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 7.34 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 4.19 ลา้นตนั ในปีน้ี  ผลผลิตออ้ยจะเพิ่มข้ึนเป็น 80 ตนั/แฮคแต จาก 76 ตนั/แฮตแต ใน

ปีน้ี  แต่ต ่ากวา่ 89 ตนั/แฮคแต ในปี 2558/2559 และ  97 ตนั/แฮคแต ในปี 2557/2558   
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ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยมีจ านวน 900,000 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 630,000 แฮคแต ในปีน้ี  และต ่ากวา่ 1 ลา้น

แฮคแต เม่ือ 2 ปีก่อน  และ 1.14 ลา้นแฮคแต ในปี 2557/2558   ปริมาณออ้ยมีจ านวน 72.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน

จาก 48.1 ลา้นตนั ในปีน้ี  แต่ต ่ากวา่ 89.1 ลา้นตนั ในปี 2558/2559  และ 110.0 ลา้นตนั เม่ือ 3 ปีก่อน    

 วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 นาย Prakash Naiknavare กรรมการผูอ้  านวยการ National 

Federation of Co-operative Sugar  Factories Ltd. คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2560/2561 

(ตุลาคม-กนัยายน)  จะเพิ่มข้ึนเป็น 25 ลา้นตนั  เน่ืองจากในปีน้ีปริมาณน ้าฝนอยูใ่นเกณฑดี์  โดยในรัฐ 

Maharashtra ซ่ึงผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560 ลดลง 50%  เหลือ 4.18 ลา้นตนั  แต่ในปี 2560/2561 จะ

เพิ่มข้ึน 62% เป็น 6.8 ลา้นตนั  เพราะฝนตกดีและชาวไร่ออ้ยไดข้ยายพื้นท่ีเพาะปลูก  ส่วนในรัฐ Uttar 

Pradesh ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 5% เป็น 9.2 ลา้นตนั  อน่ึง เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560  คณะรัฐมนตรี

ของอินเดียไดป้รับเพิ่มราคาออ้ยของอินเดียในปี 2560/2561  เป็น 2,550 รูปี/ตนั  เพิ่มข้ึน 10.9% จาก 2,300 

รูปี/ตนั ในปี 2559/2560 

  

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัลดลงมากเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน 

ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ส่งผลใหร้าคาน ้าตาล

ปรับตวัลดลงค่อนขา้งมากสู่ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ  15 เดือน และเป็นการร่วงลงในรอบ 2 สัปดาห์ มาก

ท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ประกอบกบัตลาดถูกกดดนัจากสภาพอากาศเอ้ือต่อผลผลิตออ้ยใน

บราซิลและอินเดียท่ีดีข้ึน นอกจากนั้นองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดวา่ปริมาณน ้าตาลส่วนเกิน

ทัว่โลก (Surplus) ในปี 2560/2561 จะอยูท่ี่ราว 3 ลา้นตนั ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่างๆ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 30,445 ล็อต 

หรือประมาณ 1.55 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 6,314 ล็อต หรือ 

320,750.00 ตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27  กนัยายน 2559  ท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net  Long) สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา

เก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

    5  มิถุนายน  2560     
 


