
[พิมพ์ข้อความ] 
 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8   พฤษภาคม  2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 4 – 8  พฤษภาคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 18 
ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดย
ในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลง โดยถูกกดดนัจากการท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 
และมีแรงขายตามปัจจยัทางเทคนิค  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน อนัเป็นผลมาจากแรงหนุน
จากข่าวการแจง้เรือรับมอบน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคมท่ีมีการส่งมอบเป็นปริมาณมาก ราคาน ้าตาล
เคล่ือนไหวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปิดปรับตวัเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดใน
รอบ 4 เดือน      อนัเป็นผลจากแรงซ้ือคืนและการท่ีเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ได้
ลดความน่าดึงดูดใจส าหรับกลุ่มผูผ้ลิตท่ีจะขายสัญญาน ้าตาลสกุลดอลลาร์ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์
คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.41-13.44เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 
13.42 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.51 เซนต ์หรือ 3.95% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.83-13.79 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.78 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.45 เซนต ์หรือ 3.38% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

8 พฤษภาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

1 พฤษภาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2558 13.44 12.41 13.42 12.91 +0.51 
ตุลาคม 2558 13.79 12.83 13.78 13.33 +0.45 
มีนาคม 2559 14.95 14.04 14.93 14.47 +0.46 
พฤษภาคม 2559 14.96 14.11 14.95 14.54 +0.41 
กรกฎาคม 2559 14.89 14.12 14.89 14.53 +0.36 
ตุลาคม 2559 15.03 14.34 15.04 14.71 +0.33 
มีนาคม 2560 15.43 14.83 15.44 15.15 +0.29 
พฤษภาคม 2560 15.40 14.80 15.41 15.07 +0.34 
กรกฎาคม 2560 15.41 14.77 15.41 14.98 +0.43 
ตุลาคม 2560 15.56 14.86 15.57 15.06 +0.51 
มีนาคม 2561 15.86 15.09 15.85 15.26 +0.59 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 3 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-มีนาคม) เป็นดงัน้ี 

 
 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 235,300 350,800 -32.92 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 66,400 41,400 +60.39 

 
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย  รายงานวา่  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 รัสเซีย

ไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 714,000  แฮคแต  หรือ  72.8%  ของพื้นท่ีเป้าหมาย 980,200 แฮคแต   เทียบกบั 
709,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2558 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยเูครน รายงานพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทของยเูครน เพียงวนัท่ี 29 เมษายน 2558  มีจ  านวน 226,000 แฮคแต  หรือ 82% ของพื้นท่ี
เพาะปลูกเป้าหมาย  และเทียบกบัพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งหมดในปีก่อน ท่ีมีจ  านวน 321,000 แฮคแต  

 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 เพียง 
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2558  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 639,974 646,775 -1.05 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 45,549,363 46,414,887 -1.86 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,105,562 5,164,505 -1.14 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.21 11.13 +0.72 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.98 7.99 -0.13 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 71.17 71.76 -0.82 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558  มีรายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของ
บราซิล  เพียงวนัท่ี  31  มีนาคม 2558  วา่มีจ  านวน  57.8 ลา้นตนั   เพิ่มข้ึนจาก 54.1 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา 
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เดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตน ้ าตาลมีจ านวน 3.4 ลา้นตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 3.2 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี
ก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 2.1 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 1.9 พนัลา้นลิตร  และเม่ือส้ินสุดฤดูการ
ผลิต คาดวา่จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 59 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 6% จากปีก่อน  ซ่ึงตามปกติทางภาคเหนือ/
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมตน้ฤดูการผลิตในเดือนกนัยายน และส้ินสุดฤดูการผลิตในเดือนพฤษภาคม    
ขณะท่ีในปี 2556/2557  มีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 55.737 ลา้นตนั  และผลิตน ้าตาลได ้3.265 ลา้นตนั  และผลิตเอ
ทานอลได ้1.964 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลทรายดิบของบราซิล
ในเดือนเมษายน 2558 ลดลงเหลือเพียง 623,507 ตนั จาก 1,817,016 ตนัในเดือนก่อนหนา้ และเทียบกบัท่ี
ส่งออก 855,770 ตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่วนการส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนเมษายนลดลง
เหลือ 262,708 ตนั จาก 385,342 ตนัในเดือนมีนาคม 2558 และ 736,127 ตนัในเดือนเมษายน 2557 ทั้งน้ี
บราซิลส่งออกน ้าตาล ในปี 2557/2558 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 24.666 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 
ลดลงจาก 27.1 ลา้นใน ปี 2556/2557 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในเดือนเมษายน 
2558   ผลิตน ้าตาลได ้756,100 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 26% จาก 1,023,7000 ตนั ในปีก่อน  อน่ึง 
ในช่วง 8  เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม – กนัยายน)  ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 10.308 ลา้น
ตนั  ลดลง 22% จาก 13.247 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากออ้ย 9.570 ลา้นตนั  
ลดลงจาก 12.501 ลา้นตนั  และน ้าตาลจากบ้ีท 737,800 เมตริกตนั  ลดลงจาก 746,300 ตนั  ในปีก่อน  ทั้งน้ี 
การหีบออ้ยในมณฑลยนูนานยงัคงด าเนินการอยู ่  ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตเพิ่มข้ึนอีก  
ส่วนมณฑลกวางสีผลิตน ้าตาลได ้6.317 ลา้นตนั  ลดลงจาก 8.566 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตก่อน  ขณะท่ีมณฑล
ยนูนานผลิตน ้าตาลได ้2.096 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.238 ลา้นตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี  7  พฤษภาคม  2558   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 
ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 19 เมษายน 2558 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,296,419 23,322,678 -4.40 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,210,027 2,294,719 -3.69 
โมลาส (ตนั) 870,087 895,228 -2.81 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.91 9.84 0.74 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.90 3.84 1.67 
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 วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 มีรายงานวา่รัฐบาลปากีสถานไดอ้นุญาตใหมี้เงินอุดหนุนในการส่งออก
น ้าตาลไปยงัอฟักานิสถาน และสาธารณรัฐในเอเชียกลางโดยการขนส่งทางบก เพื่อช่วยเหลือโรงงานน ้าตาล
ท่ีมีปัญหาสต็อคน ้าตาลทรายขาวเป็นจ านวนมาก ขณะท่ีราคาน ้าตาลระหวา่งประเทศลดลง โดยก่อนหนา้น้ี
ในปี 2555 รัฐบาลไดย้กเลิกเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 
 
วจิารณ์และความเห็น 
   ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและ
นกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยเฉพาะในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวการแจง้เรือ
เขา้มารับน ้าตาลเป็นจ านวนมากของน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558  ท่ีไดส้ิ้นสุดระยะเวลาในการซ้ือ
ขายลงเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่น ้าตาลดงักล่าวมีสถานท่ีไปปลายทางแลว้  นอกจากนั้น
ค่าเงินเรียลของบราซิล/ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน  ไดส่้งผลบวกต่อตลาดน ้าตาลดว้ย  และในระยะสั้น 
ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ/ขายของ
กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะค่าเงินเรียลบราซิล/ค่าเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11  พฤษภาคม 2558 
 
 
 


