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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  31  ตุลาคม  - 4 พฤศจิกายน 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (31  ตุลาคม  - 4 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงเป็น

สัปดาห์ท่ี 44 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนและเคล่ือนไหวลดลง

เป็นสัปดาห์ท่ี 4 ติดต่อกนั  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค  และแรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ รวมทั้งความวิตกท่ีลดลงเก่ียวกบัอุปทานน ้าตาลในระยะสั้น  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและ

ต่อเน่ืองไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลง 6 วนัติดต่อกนั โดยราคาลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ 

และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดก้ระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  ประกอบกบัข่าว

ภาวะฝนตกทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล  จะกระทบต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 21.08-22.20 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 

21.73 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต ์หรือ 1.94% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2560 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 20.70-21.69 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 21.19 เซนต ์ ลดลง 0.43 เซนต ์หรือ 1.99% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

4 พฤศจิกายน 2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
28  ตุลาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 22.20 21.08 21.73 22.16 -0.43 
พฤษภาคม 2560 21.69 20.70 21.19 21.62 -0.43 
กรกฎาคม 2560 21.06 20.15 20.57 21.00 -0.43 
ตุลาคม 2560 20.60 19.76 20.11 20.52 -0.41 
มีนาคม 2561 20.32 19.57 19.88 20.26 -0.38 
พฤษภาคม 2561 19.59 18.98 19.24 19.56 -0.32 
กรกฎาคม 2561 18.99 18.40 18.65 18.94 -0.29 
ตุลาคม 2561 18.64 18.19 18.40 18.66 -0.26 
มีนาคม 2562 18.44 18.06 18.27 18.49 -0.22 
พฤษภาคม 2562 17.89 17.50 17.73 17.89 -0.16 
กรกฎาคม 2562 17.42 17.00 17.30 17.40 -0.10 
ตุลาคม 2562 17.08 17.02 17.14 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559   F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลในปี 2559/2560  

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 

2559/2560 

ปี 

2558/2559 

ปี 

2557/2558 

ปี 

2556/2557 

ปี 

2555/2556 สตอ็คตน้ปี 70,613.9 80,086.1 79,064.3 74,076.7 63,964.5 
ผลผลิต 177,434.9 174,672.8 180,960.4 181,466.4 184,181.8 
การน าเขา้ 63,538.1 68,648.0 64,074.6 63,953.8 64,386.2 
การบริโภค 183,701.0 181,050.6 178,828.3 175,764.1 171,672.2 
การส่งออก 65,391.1 71,742.3 65,184.8 64,668.5 66,783.7 
สตอ็คปลายปี 62,494.8 70,613.9 80,086.1 79,064.3 74,076.7 
+/- ผลผลิต  2,762.1 -6,287.6 -506.0 -2,715.4 9,913.0 
+/- %  1.58 -3.47 -0.28 -1.47 5.69 
+/- การบริโภค 2,650.4 2,222.3 3,064.2 4,091.9 3,510.5 
+/-% 1.46 1.24 1.74 2.38 2.09 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 

34.02 39.00 44.78 44.98 43.15 

น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด -8,119.1 -9,472.2 1,021.8 4,987.6 10,112.2 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  

เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้  977,200 เฮคแต หรือ 88% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 

914,700 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 44.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 34.7 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 45.62 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 37.91 ตนั/เฮคแต ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 Soyuzrossakhar รายงานวา่ รัสเซียไดเ้ร่ิมส่งออกน ้าตาลในฤดูการผลิตปี  
2559/2560 ท่ีมีการเร่ิมตน้เก็บเก่ียวบ้ีทตั้งแต่เดือนกนัยายน รวม 23,000 ตนั โดย 80% ของน ้าตาลส่งออกไปยงั
คาซคัสถาน ทั้งน้ี ปริมาณน ้าตาลและราคาท่ีดีในตลาดโลกสนบัสนุนใหมี้การส่งออก โดยคร้ังสุดทา้ยท่ีรัสเซีย
ไดมี้การส่งออกน ้าตาลในปริมาณท่ีมากถึง 250,000 ตนั อยูใ่นปี  2554/2555 
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 วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2559  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน

รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2559/2560  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559  ยเูครนผลิตน ้าตาล

ทรายขาวได ้ 1.04 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท  7.10 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 14.65%  เพิ่มข้ึน 0.3% จากปีก่อน  

มีโรงงาน 41 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  โดยมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตวนัละ 162,500 ตนั  และคาดวา่ในปีน้ี

จะผลิตน ้าตาลไดถึ้ง 2 ลา้นตนั   

 วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2559  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 28  ตุลาคม  2559 เบลารุสผลิตน ้าตาลได้

ประมาณ 302,400 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 233,900 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีบ้ีท

ท่ีผา่นกระบวนการผลิต 2.029 ลา้นตนั เทียบกบั 1.740 ลา้นตนั ในปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.3 ตนั/เฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 32.2 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน เกษตรกรชาวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก  76,500 เฮคแต หรือ 

81.1% ของพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้นฤดูการผลิตน้ี   

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนตุลาคม  

2559 มีจ านวน 2,181,275 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 3,188,980 ตนั  ในเดือนกนัยายน และลดลงจาก 2,558,324 

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,859,314 ตนั ลดลงจาก 

2,071,316 ตนั ในปีก่อน  และเทียบกบั 2,697,030 ตนั ในเดือนกนัยายน  น ้าตาลทรายขาวจ านวน 321,962 ตนั 

ลดลงจาก 487,009 ตนั ในปีก่อน และลดลงจาก 491,952 ตนัในเดือนกนัยายน  รวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 

2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ านวน 17.734 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึน

จาก 13.453 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนตุลาคม ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ปี 2559/60 ปี 2558/59 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 31,987 36,316 -11.92 505,537 476,812 +6.02 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 

ตนั) 

2,242 2,099 +6.81 30,018 25,312 +18.59 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้น

ลิตร) 

1,405 1,693 -17.01 21,269 21,716 -2.06 
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 148.30 140.02 +5.91 133.90 133.14 +0.57 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

น ้าตาล (%) 

49.61 43.33 +14.49 46.54 41.85 +11.21 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิต

เอทานอ (%)  

50.39 56.67 -11.08 53.46 58.15 -8.07 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559  มีรายงานวา่  ในการประชุมน ้าตาลท่ี Guilin จงัหวดั  Guangxi คาดวา่

ผลผลิตน ้าตาลของจีนในปีการผลิต 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) จะมีจ านวน  9.64-9.69 ลา้นตนั (มูลค่า

น ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 8.69 ลา้นตนั ในปีการผลิตก่อน  นอกจากนั้นยงัมีรายงานจาก The National 

Development and Reform Commission (NDRC) วา่ ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  รัฐบาลจีนจะเปิดประมูล

ขายน ้าตาลจากสตอ็คส ารองของประเทศเป็นจ านวน 150,000 ตนั  และกระทรวงพาณิชยข์องจีนกล่าววา่ การ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการน าเขา้น ้าตาลของจีนจะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2560  โดยกระทรวงพาณิชยจ์ะ

รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 

 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  มีรายงานวา่  The China Merchandise Reserve Management Center ได้

เปิดเผยในเวบ็ไซดเ์ม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559  วา่ไดข้ายน ้าตาลทรายขาวจากสต็อคส ารองของประเทศเป็น

จ านวน 200,000 ตนั  แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยราคาท่ีขายไว ้แต่แหล่งข่าวจากผูท่ี้ประมูลได ้2 รายกล่าววา่ไดซ้ื้อน ้าตาล

ไปท่ีราคาเฉล่ีย 6,900 หยวน (1,018 เหรียญสหรัฐฯ) /ตนั ราคาขายดงักล่าวมากกวา่ราคาท่ีรัฐบาลจีนไดซ้ื้อ

น ้าตาลเก็บไวค้ร้ังสุดทา้ยเม่ือ 3 ปีก่อน ท่ีราคา 6,100 หยวน/ตนั อน่ึง ในปัจจุบนัจีนมีสตอ็คน ้าตาลส ารองถึง 7 

ลา้นตนั  

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานวา่ ศุลกากรจีนไดเ้ร่ิมมีการควบคุมและปราบปรามการน าเขา้ 
น ้าตาลท่ีผดิกฎหมาย หลงัจากท่ีจีนไดเ้ร่ิมซ้ือน ้าตาลผา่นทางชายแดนเมียนมาร์ในเดือนเมษายนปีท่ีผา่นมา ซ่ึง
ตั้งแต่นั้นมาเมียนมาร์ไดน้ าเขา้น ้าตาลมากกวา่ 3 ลา้นตนั เพื่อการส่งออก ทั้งน้ี โดยส่วนใหญ่ของน ้าตาลท่ี
ส่งออกจากเมียนมาร์พม่าถูกน ามาจากไทยและอินเดีย ราคาน ้าตาลในช่วงตน้ปีน้ีไดพุ้ง่ข้ึนถึงระดบัสูงสุดถึง 
5,300 หยวน/ตนั หรือประมาณ 783 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงไปอยูท่ี่ 4,200 หยวน หรือ
ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯ/ ตนั  ในเดือนเมษายน ท าให้ธุรกิจการส่งออกใหม่น้ีลดความน่าสนใจลง 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  มีรายงานวา่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 ไทยส่งออกน ้าตาลจ านวน  

5.4 ลา้นตนั (tei quel) เทียบกบั 5.8 ลา้นตนั ในปี 2558 โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบ 2.9 ลา้นตนั (2.6 ลา้นตนั ในปี 

2558)  น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 2.0 ลา้นตนั (2.7 ลา้นตนั ในปี 2558)  และน ้าตาลทรายขาว 0.4 ลา้นตนั (0.5 

ลา้นตนั ในปี 2558)  ซ่ึงในปี 2559 น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิส่วนใหญ่ส่งออกไปยงักมัพูชา จ านวน 381,000 

ตนั (147,000 ตนั ในปี 2558) ขณะท่ีน ้าตาลทรายดิบส่งออกไปยงัอินโดนีเซียจ านวน 2.1 ลา้นตนั (1.0 ลา้นตนั 

ในปี 2558) น ้าตาลทรายขาวส่วนใหญ่ขายไปยงักมัพูชาจ านวน 157,000 ตนั (147,000 ตนั ในปี 2558) มีบริษทั 

คา้ผลผลิตน ้าตาล จ ากดั เป็นผูส่้งออกมากสุด จ านวน 2.3 ลา้นตนั (2.2  ลา้นตนั ในปี 2558)  ตามดว้ยบริษทั 

แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั จ  านวน 0.9 ลา้นตนั (1.2 ลา้นตนั ในปี 2558)   และอนัดบัท่ี 3 บริษทั 

ส่งออกน ้าตาลสยาม จ ากดั จ  านวน 0.8 ลา้นตนั  (0.9 ลา้นตนั ในปี 2558) 
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วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน และ

เคล่ือนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ติดต่อกนั  ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค  และแรงขายเพื่อช าระ

บญัชีของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองกดดนัให้ราคาลดลงถึงระดบัต ่าสุด

ในรอบ 6 สัปดาห์  โดยราคาน ้าตาลในเดือนใกลล้ดลงถึงระดบัต ่าสุดท่ี 21.08 เซนต ์(วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559) 

ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด ในขณะท่ีสถานะของกลุ่มกองทุนและนกั

เก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ านวน 267,530 ล็อต หรือ

ประมาณ 13.59 ลา้นตนั ลดลงจาก 314,209 ล็อต หรือประมาณ 15.96 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น ส าหรับ

ในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบันุนตลาด ประกอบกบัราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง

ค่อนขา้งมากแลว้ ราคาน ้าตาลมีโอกาสท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค 

(Technical Rebounded)  

. 
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ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7 พฤศจิกายน 2559 
  

 

   
   

 


