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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 – 9  มกราคม 2558 
 

       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 5 – 9 มกราคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์แรกของปี 
2558   ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน  โดยในวนัท าการแรกของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลในแต่ละ
สัญญาไดส้ร้างจุดต ่าสุดตลอดอายกุารซ้ือขาย (New Contract Low) หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวั
เพิ่มข้ึนมาก  ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่น  โดยเฉพาะในวนัท่ี 6 มกราคม 2558  หลงัจากกองทุนดชันี 
(Index Fund) เขา้ซ้ือ  ซ่ึงกระตุน้แรงซ้ือตดัขาดทุนและท าใหร้าคาปรับตวัเพิ่มข้ึนถึง 4% ภายในเวลาไม่ถึง 10 
นาที และในวนัท าการถดั ๆ ไป ราคาน ้าตาลเคล่ืนไหวเปล่ียนแปลงไม่มาก  โดยไดรั้บแรงหนุนจากปริมาณ
น ้าฝนท่ีตกต ่ากวา่ปกติในบราซิล  ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณออ้ยในฤดูการผลิตใหม่  ราคาน ้าตาล
ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม  2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.07-15.17 เซนต ์  และปิด
ตลาดคร้ังสุดทา้ย  14.91 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.74 เซนต ์ หรือ 5.22% และราคาน ้าตาลตามสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.45-15.47 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 15.20 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.63 
เซนต ์หรือ 4.32% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
9 มกราคม 2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
2  มกราคม  2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.17 14.07 14.91 14.17 +0.74 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.47 14.45 15.20 14.57 +0.63 
กรกฎาคม 2558 15.73 14.79 15.47 14.90 +0.57 
ตุลาคม 2558 16.11 15.21 15.88 15.34 +0.54 
มีนาคม 2559 16.81 15.97 16.61 16.12 +0.49 
พฤษภาคม 2559 16.85 16.04 16.66 16.20 +0.46 
กรกฎาคม 2559 16.79 16.05 16.64 16.19 +0.45 
ตุลาคม 2559 16.91 16.22 16.79 16.35 +0.44 
มีนาคม 2560 17.33 16.65 17.21 16.79 +0.42 
พฤษภาคม 2560 17.12 16.54 17.00 16.66 +0.34 
กรกฎาคม 2560 16.81 16.50 16.78 16.53 +0.25 
ตุลาคม 2560 16.86 16.53 16.86 16.58 +0.28 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 5 มกราคม 2558  กระทรวงเกษตรรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 รัสเซีย
ผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้4,278,800 ตนั  จากบ้ีทจ านวน 28,490,600 ตนั  ในขณะท่ีประมาณการ
เบ้ืองตน้ในปี 2557 วา่จะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 32.2 ลา้นตนั ลดลง 7.1 ลา้นตนั หรือ 18.1% จากในฤดูการผลิตก่อน 
เน่ืองจากความแหง้แลง้ในบางพื้นท่ีและสภาพอากาศท่ีเลวร้ายในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 8 มกราคม 2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 ณ 
วนัท่ี 3 มกราคม 2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 141,317 113,417 +24.60 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 11,120,258 9,288,417 +19.72 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,129,645 888,470 +27.14 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.16 9.57 +6.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.99 7.83 +2.04 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 78.69 81.90 -3.92 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 6 มกราคม 2558  กระทรวงพฒันาอุตสาหกรรมและการคา้ของบราซิล (MDIC)  รายงาน
ตวัเลขการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือนธนัวาคมมีจ านวน 2.249 ลา้นตนั  โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบ 
1.798 ลา้นตนั  และน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 451,100 ตนั   เพิ่มสูงข้ึน 10.6%  จาก 2.033 ลา้นตนั ในเดือน
พฤศจิกายน  แต่ลดลง 4% จาก 2.343 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส่วนการส่งออกเอทานอลใน
เดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 132.9 ลา้นลิตร มากกวา่ท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้ โดยเพิ่มสูงข้ึน 44.5% จากเดือนพฤศจิกายน  
และสูงข้ึน 38% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะเดียวกนั Kingsman รายงานการส่งออกเอทา
นอลรวมในปี 2557  ลดลง 47%   จากปี 2556 มาอยูท่ี่ 1.39 พนัลา้นลิตร  นบัวา่ต ่าสุดตั้งแต่ปี 2539 

วนัท่ี 5  มกราคม  2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 15  ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 564,176 589,268 -4.26 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,832 34,003 -6.38 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 25,675 25,132 +2.16 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.78 133.38 +2.55 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.29 45.40 -4.65 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.71 54.60 +3.86 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 9 มกราคม 2558  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของจีน ในช่วง 
3 
เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม – กนัยายน)  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของฤดูการผลิต
ปี 2556/2557 เป็นดงัน้ี 
 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 

น ้าตาลจากออ้ย (1,000 ตนั) 1,528.6 2,375.2 
น ้าตาลจากบ้ีท  (1,000 ตนั)     682.0     670.8 

รวม 2,210.6 3,046.0 
 

อน่ึง  ผลผลิตน ้าตาลในเดือนธนัวาคม 2557 อยูท่ี่  1.72 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 25.3% 
จาก 2.30 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากออ้ย 1.46 ลา้นตนั  และน ้าตาลจากบ้ีท 
255,800 ตนั 

 วนัท่ี 5 มกราคม 2558  กรมศุลกากรของจีน รายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนพฤศจิกายน 2557 
จ านวน 306,093 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก  418,447 ตนั ในเดือนก่อน  และลดลงจาก 479,291 
ตนั ในช่วงเวลาเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดย 48% น าเขา้จากบราซิล  37% จากไทย  และ 8% จาก
ออสเตรเลีย   รวมจีนน าเขา้น ้ าตาลใน 2 เดือนแรกของปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 0.725 ลา้น
ตนั  ลดลงจาก 1.192 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับปริมาณการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน มีจ านวน 3,479 ตนั 
(มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 3,710 ตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยประเทศปลายทางไดแ้ก่ 
ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์   ปริมาณการส่งออกโดยรวมในปี 2557/2558 อยูท่ี่ 6,490 ตนั ลดลงจาก 7,970 
ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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 วนัท่ี 8 มกราคม 2558  มีรายงานวา่  อินเดียก าลงัพิจารณาเงินช่วยเหลือการส่งออกน ้าตาลทราย

ดิบประมาณ 4,000 รูปี (64 เหรียญสหรัฐฯ) /ตนั  ให้แก่โรงงาน เพื่อลดสตอ็คน ้าตาลท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก    
หลงัจากผลผลิตมากกวา่การบริโภคเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั  อน่ึง รัฐบาลใหค้วามช่วยเหลือในการผลิตและ
ส่งออกน ้าตาลทรายดิบแก่โรงงานในเดือนกนัยายนเป็นจ านวน 3,371 รูปี/ตนั (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 62.67 
รูปี) 

 วนัท่ี 6 มกราคม 2558  กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ ของเวยีดนาม รายงานตวัเลขการ
ส่งออกน ้าตาลของเวยีดนามในปี 2557  มีเพียง 180,000 ตนั จากท่ีไดรั้บโควตาส่งออก 475,000 ตนั  ทั้งน้ี 
การส่งออกท่ียงัคงอยูใ่นระดบัต ่าสืบเน่ืองมาจากราคาน ้าตาลส่งออกท่ีลดต ่าลง 

 วนัท่ี 5  มกราคม  2558  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 1 
ตุลาคม-31 ธนัวาคม 2557  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้7.46 ลา้นตนั   สูงข้ึน 27.3% จากปีก่อนท่ีผลิตได ้5.88 ลา้น
ตนั  เน่ืองจากรัฐ Uttar Pradesh เปิดหีบเร็วกวา่ปีก่อน 1 สัปดาห์ และอตัราการหีบสกดัน ้าตาลจากออ้ยเพิ่มข้ึน
เป็น 9.25% จาก 8.75% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนั้น  ISMA รายงานวา่ ราคาน ้าตาลท่ีลดลง
อยา่งต่อเน่ือง และผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  ท าใหโ้รงงานน ้าตาลไม่สามารถท่ีจะจ่ายราคาออ้ยท่ีก าหนดแก่เกษตรกร
ได ้   และ ISMA คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2557/2558 จะมีประมาณ  25.0-25.5 ลา้นตนั ขณะท่ี
ทางรัฐบาลคาดวา่จะอยูท่ี่ 25.05 ลา้นตนั  

 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีซ่ึงเป็นสัปดาห์แรกของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหว
ค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในวนัท่ี 5 มกราคม 2558  ราคาน ้าตาล
ต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New Contract Low) ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนมากในวนัท าการถดัไป เม่ือกองทุนดชันี 
(Index Fund) เขา้ซ้ือ  ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดแรงซ้ือตดัขาดทุน  (Buy Stop) หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหว
ข้ึนลงในกรอบแคบ ๆ และไดรั้บปัจจยัหนุนอยูบ่า้งจากข่าวปริมาณน ้าฝนท่ีตกต ่ากวา่ปกติในบราซิล    ส าหรับ
ในระยะสั้น ๆ  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯและค่าเงินเรียลของบราซิล  รวมทั้งใหจ้บัตาดูข่าวเก่ียวกบัการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบของ
อินเดีย  ซ่ึงหากมีการอุดหนุนก็จะส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาลในทางลบ  
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

12  มกราคม  2558 



 
 

 
 


