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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  13-17  เมษายน  2558 
 

   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 13 - 17 เมษายน 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 
15 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามการซ้ือขายส่วนต่างของราคา (Spread) เดือนพฤษภาคม/กรกฎาคม และการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 
(Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ  
5 สัปดาห์ (16 เมษายน 2558) ตามเงินเหรียญสหรัฐฯท่ีอ่อนค่าลง แมข้อ้มูลการเก็บเก่ียวของบราซิลจะเพิ่ม
มากข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไวก้็ตาม    ก่อนท่ีจะปรับฐานลงจากระดบัสูงสุดในช่วงทา้ย โดยถูกกดดนัจากแรงขาย
ทางเทคนิค และการแขง็ค่าข้ึนของดอลลาร์  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.71 – 13.46 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.24 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์
ก่อน 0.41 เซนต ์หรือ 3.20% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.61 - 
13.34 เซนต ์และ ปิดตลาดท่ี 13.18 เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.40 เซนต ์หรือ 3.13%  
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
17 เมษายน 2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
10 เมษายน 2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

พฤษภาคม
มมม 

2558 13.46 12.71 13.24 12.83 +0.41 
กรกฎาคม 2558 13.34 12.61 13.18 12.78 +0.40 
ตุลาคม 2558 13.75 13.11 13.61 13.30 +0.31 
มีนาคม 2559 14.84 14.30 14.68 14.50 +0.18 
พฤษภาคม 2559 14.87 14.39 14.72 14.59 +0.13 
กรกฎาคม 2559 14.80 14.37 14.65 14.57 +0.08 
ตุลาคม 2559 14.96 15.54 14.80 14.74 +0.06 
มีนาคม 2560 15.41 15.01 15.29 15.21 +0.08 
พฤษภาคม 2560 15.28 14.95 15.19 15.12 +0.07 
กรกฎาคม 2560 15.18 14.88 15.10 15.04 +0.06 
ตุลาคม 2560 15.21 14.93 15.14 15.10 +0.04 
มีนาคม 2561 15.35 15.11 15.30 15.28 +0.02 
    14.95   
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 16 เมษายน  2558 ICE Futures Europe รายงานวา่ น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5  
ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2558 ปรากฏวา่มี
การส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 183,750 ตนั  โดยบริษทั E D & F Man  เป็นผูรั้บมอบน ้าตาล
แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา (104,600 ตนั) ไทย (70,550 ตนั) และบราซิล (8,600 ตนั) 
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  17  เมษายน   2558  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงาน 
วา่  ณ วนัท่ี 14 เมษายน 2558  รัสเซียไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 214,000 แเฮคแต  หรือ 21.6% ของพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทตามเป้าหมาย เพิ่มข้ึนจาก 198,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีกระทรวง
เกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 216,700 แฮคแต หรือ 22.1% ของการ
คาดการณ์   ลดลงจาก 242,000  แฮคแต ในช่วงวนัเดียวกนัของปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  15  เมษายน   2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 
เพียง วนัท่ี  11 เมษายน  2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 548,357 547,130 +0.22 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 39,785,540 40,554,120 -1.90 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,439,233 4,459,577 -0.46 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.16 11.00 +1.45 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.10 8.15 -0.61 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.55 74.12 -2.12 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  15  เมษายน   2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 และปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 571,344 597,061 -4.31 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,987 34,295 -6.73 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 26,145 25,575 +2.23 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.58 133.32 +2.45 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.02 45.22 -4.87 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.98 54.78 +4.02 

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 5,417 3,757 +44.20 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 153 138 +10.96 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 232 147 +57.08 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 29.09 36.59 -20.50 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 70.91 63.41 +11.83 

 
 วนัท่ี 14 เมษายน 2558  Conab ปรับปรุงปริมาณออ้ยเขา้หีบ  ผลผลิตน ้าตาล  และเอทานอลของ

บราซิลในปี 2557/2558 และ 2557/2558  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 
เมษายน 2558 เมษายน 2558 

พืน้ทีเ่พาะปลูก (1,000 แฮคแต ) 9,070.40 9,004.50 0.73 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,054.40 1,026.60 2.71 
-ภาคกลาง-ใต ้ 8,016.00 7977.90 0.48 
ผลผลติอ้อย (ตัน/แฮคแต) 72.17 70.495 2.38 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 58.741 57.843 1.55 
-ภาคกลาง-ใต ้ 73.937 72.123 2.52 
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ล้านตัน) 654.61 642.06 1.96 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 61.94 59.38 4.30 
-ภาคกลาง-ใต ้ 592.68 582.68 1.72 
อ้อยทีใ่ช้ผลติเอทานอล (%) 56.17 56.23 -0.09 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 50.61 49.21 2.85 
-ภาคกลาง-ใต ้ 56.76 56.94 -0.33 
ผลผลติน า้ตาล (ล้านตัน) 37.35 35.56 5.04 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.63 3.56 1.99 
-ภาคกลาง-ใต ้ 33.72 32.00 5.38 
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ผลผลติเอทานอล (พนัล้านลิตร) 29,199.14 28,659.92 1.88 
-ภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,310.14 2,139.35 7.98 
-ภาคกลาง-ใต ้ 26,889.00 26,520.57 1.39 
 
โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 14 เมษายน 2558  ส านกังานอุตุนิยมวทิยา (BOM) ของออสเตรเลียคาดวา่ มีโอกาสอยา่งนอ้ย     
70 % ท่ีจะเกิด El-Nino ในเดือนมิถุนายน 2558 ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้          
และออสเตรเลีย และจะเกิดฝนตกหนกัในอเมริกาใต ้ ซ่ึงจะกระทบต่อผลผลิตทางดา้นอาหาร เช่น ขา้ว ขา้ว
สาลี และน ้าตาล 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 17 เมษายน  2558 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 29  มีนาคม 2558 ดงัน้ี 

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

ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,772,265 21,621,941 -3.93 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,048,211 2,134,123 -4.03 
โมลาส (ตนั) 79,1455 817,811 -3.22 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.86 9.87 -0.09 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.81 3.78 0.74 

 
วนัท่ี 16 เมษายน 2558  ISMA รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของอินเดียเพียงวนัท่ี 15 เมษายน อยู่

ท่ี 26.356 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3.206 ลา้นตนั จาก 23.150 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงหมายความวา่
โรงงานผลิตน ้าตาลได ้ 1.636 ลา้นตนัในช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษายน ลดลงจาก 2.540 ลา้นตนัในช่วงคร่ึง
หลงัของเดือนมีนาคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 1.271 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากโรงงานน ้าตาลทั้งส้ิน 
530 โรงงาน ท่ีเปิดหีบในปีน้ี  โดย 240 โรงงานน ้าตาลไดปิ้ดลงแลว้ และ 290 โรงงานยงัคงหีบออ้ยเม่ือเทียบ
กบั 392 โรงงานในการหีบออ้ย ณ ส้ินเดือนมีนาคม ส่วนท่ีเหลืออีก 290 โรงงานน ้าตาล 100 โรงงานอยูใ่นรัฐ 
Maharashtra , 50 โรงงานในรัฐ Uttar Pradesh , 44 โรงงานใน Karnataka และ 36 โรงงานในรัฐ Tamil Nadu 
ทั้งน้ี รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้9.961 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 7.443 ลา้นตนั 
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ในปีก่อน มี 100 โรงงานยงัคงเปิดหีบ เพิ่มข้ึนจาก 52 โรงงานในปีก่อน  ส่วนโรงงานในรัฐ Uttar Pradesh 
ผลิตน ้าตาลได ้6.785 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 530,000 ตนัจากปีก่อน มี 50 โรงงานน ้าตาลยงัคงเปิดหีบอยู ่ เทียบกบั 
42 โรงงานในปีก่อน  รัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้4.500 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.118 ลา้นตนัในปีก่อนท่ีมี 44 
โรงงานยงัคงเปิดหีบเทียบกบั 18 โรงงานในปีก่อน และ รัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้825,000 ตนั ลดลง
จาก 1.012 ลา้นตนัในปีก่อน มีโรงงานน ้าตาลซ่ึงด าเนินการในช่วงปี  2557/2558  จ านวน 44 โรงงานและได้
ปิดหีบไปแลว้ 8 โรงงาน เทียบกบัท่ีมี 26 โรงงานท่ีเปิดหีบอยูใ่นปีก่อน อน่ึง ISMA คาดวา่ในปี 2557/2558 
อินเดียจะผลิตน ้าตาลไดเ้กินกวา่ 27 ลา้นตนั เทียบกบั 26.5 ลา้นตนัในประมาณการเม่ือเดือนมีนาคม และ 
24.4 ลา้นตนัในปี 2556/2557 ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคจะมีจ านวน 24.8 ลา้นตนั และสตอ็คน ้าตาล ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายนจะมีจ านวน 9.0 ลา้นตนั 

วนัท่ี  15  เมษายน   2558  รัฐมนตรีกระทรวงอาหารของอินเดียไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ เขาจะเสนอใหมี้
การข้ึนภาษีน าเขา้น ้าตาลจาก 25 % เป็น 40 % ทั้งน้ีเพื่อปกป้องเกษตรกร เน่ืองจากอินเดียมีสตอ็คน ้าตาลเป็น
จ านวนมาก เพราะภาวะผลผลิตน ้าตาลในปี 2557/2558 จะมีมากถึง 26.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 24.4 ลา้นตนั ใน
ปี 2556/2557 นอกจากนั้น สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) กล่าววา่ ในปี 2558/2559 จะมีโรงงาน
น ้าตาล 25 % ของกวา่ 500 โรงงานทัว่ประเทศท่ีจะไม่สามารถเปิดหีบได ้เน่ืองจากมีหน้ีเป็นจ านวนมาก และ
ธนาคารไม่ปล่อยสินเช่ือเพิ่มเติม 

 วนัท่ี 14 เมษายน 2558  นาย Chandrakant Patil รัฐมนตรีประสานงานของรัฐ Maharashtra ไดใ้ห้
สัมภาษณ์วา่ รัฐบาลของรัฐ Maharashtra ไดป้ระกาศเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบอีก 1,000 รูปี/ตนั 
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาลกลาง 4,000 รูปี/ตนั นอกจากนั้น ยงัไดต้ดัสินใจยกเลิกการ
ควบคุมกากน ้าตาล และใหเ้งินกูป้ลอดดอกเบ้ียแก่โรงงานน ้าตาล 20 พนัลา้นรูปี เพื่อจ่ายค่าออ้ยใหแ้ก่
เกษตรกร 

วนัท่ี 16 เมษายน 2558  กระทรวงการคลงัของเวยีดนามรายงานวา่ น ้าตาลคงคลงัของเวยีดนาม ณ 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2558 ลดลง 30.3% เหลือ 410,180 ตนั โดยโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ในประเทศผลิตน ้าตาลได ้
984,680 ตนั จากปริมาณออ้ย 10.36 ลา้นตนั ลดลง 15.86% และ 16.3% จากปีก่อน ตามล าดบั 

วนัท่ี  15  เมษายน   2558  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ ปริมาณการส่งออกน ้าตาลของ
ไทยในปี 2558/2559 จะเพิ่มข้ึน 10.0 % เป็น 8.80 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 3.9 % เป็น 11.4 
ลา้นตนั  
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คส่วนใหญ่ไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน ตามการซ้ือขาย
ส่วนต่างของราคา (Spread) เดือนพฤษภาคม/กรกฎาคม และการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  
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ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และราคาน ้าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ  5 สัปดาห์ (16 
เมษายน 2558)  ก่อนท่ีจะอ่อนตวัลงตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค หลงัจากราคาปรับตวัลดลงต ่า
กวา่ตวัเลขค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50 วนั (13.38 เซนต)์  ประกอบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็แกร่งข้ึน  ส าหรับใน
ระยะสั้น ๆ  เน่ืองจากราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558  ใกลจ้ะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2558  การซ้ือขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน จากเดือนพฤษภาคม 2558  ไปเป็นเดือน    อ่ืน 
ๆ แทน  จะส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนยิง่ข้ึน 
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ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

20  เมษายน  2558 
 


