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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  กุมภาพนัธ์  2558 
              
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 16 – 20  กุมภาพนัธ์  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 7 

ของปี 2558 ตลาดเปิดท าการเพียง 4  วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ (Presidents’ Day) หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและ
ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากภาวะฝนตกในบราซิล  ตลอดจนข่าว
อินเดียอนุมติัมาตรการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 1.4 ลา้นตนั  ซ่ึงจะเพิ่มปริมาณน ้าตาลใน
ตลาดโลก และราคาน ้าตาลลดลงตามราคาสินคา้โภคภณัฑต่์าง ๆ ในขณะท่ีค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน  
และค่าเงินเรียลของบราซิลไดป้รับตวัลดลง นอกจากนั้นแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่ม
กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขาย
ลงในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 5 ปี  ราคา
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.32-15.25 เซนต ์ และ
ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.39 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.49 เซนต ์ หรือ 3.29% และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.25-15.19 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 14.32 เซนต ์ ลดลง 
0.52 เซนต ์หรือ 3.50% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

20 กุมภาพนัธ์  2558 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

13 กุมภาพนัธ์  2558 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.25 14.32 14.39 14.88 -0.49 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.19 14.25 14.32 14.84 -0.52 
กรกฎาคม 2558 15.38 14.53 14.62 15.03 -0.41 
ตุลาคม 2558 15.75 15.09 15.22 15.41 -0.19 
มีนาคม 2559 16.64 16.06 16.21 16.30 -0.09 
พฤษภาคม 2559 16.62 16.09 16.24 16.27 -0.03 
กรกฎาคม 2559 16.51 15.98 16.13 16.14 -0.01 
ตุลาคม 2559 16.47 16.01 16.19 16.17 +0.02 
มีนาคม 2560 16.85 16.39 16.57 16.52 +0.05 
พฤษภาคม 2560 16.48 16.20 16.33 16.31 +0.02 
กรกฎาคม 2560 16.29 16.02 16.16 16.12 +0.04 
ตุลาคม 2560 16.34 16.13 16.23 16.19 +0.04 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 
เพียง วนัท่ี 14  กุมภาพนัธ์  2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 309,377 284,951 +8.57 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,514,018 22,377,614 +5.08 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,520,949 2,309,800 +9.14 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.72 10.32 +3.88 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.15 8.11 +0.49 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 76.00 78.53 -3.22 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558 CANEGROWERS รายงานวา่พายไุซโคลน Marcia ซ่ึงเป็นพายท่ีุมีความ
รุนแรงระดบั 5  ไดพ้ดัข้ึนสู่ชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐควีนแลนด ์  รัฐท่ีมีการปลูกออ้ยมากสุดของ
ออสเตรเลียในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยมากกวา่ 10%  
ขณะท่ี ABARES  คาดวา่ในปี 2558  ออสเตรเลียจะผลิตน ้าตาลทรายดิบได ้4.6 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ย 31 
ลา้นตนั  ทั้งน้ี  ออสเตรเลียเคยประสบความเสียหายจากพายไุซโคลน Yasi ในปี 2554  ท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วม
อยา่งรุนแรง  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยไดรั้บความเสียหาย 15%  และปริมาณออ้ยท่ีเก็บเก่ียวไดล้ดลง 5% 
  
เอเชีย 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2558  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของ
อินเดีย  ในปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2558  มีจ  านวน 16.708 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 14.528 ลา้น
ตนั  ท่ีผลิตไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยมีโรงงาน ้าตาลเปิดท าการผลิต 518 โรงงาน  เพิ่มข้ึนจาก 
479 โรงงานในปีก่อน 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2558   มีรายงานวา่ รัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล
ทรายดิบในปี 2557/2558  เป็นจ านวน 1.4  ลา้นตนั  ในอตัรา 4,000 รูปี/ตนั (64 เหรียญสหรัฐฯ)  เพิ่มข้ึนจาก  
3,371 รูปี/ตนั  ในปี 2556/2557  อน่ึง ในปี 2556/2557 (ตุลาคม-กนัยายน)  อินเดียส่งออกน ้าตาลทั้งส้ิน 2.12 
ลา้นตนั  โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบ 1.2 ลา้นตนั  ซ่ึงรวมถึงน ้าตาลทรายดิบท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออก
จ านวน 700,000 ตนั  
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วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2558  มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขาย

น ้าตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2557/2558 ในวนัท่ี 25  กุมภาพนัธ์  2558 รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
  

งวดส่งมอบ J-Spec (MT.) Hi-Pol. (MT.) รวม (MT.) 
1 กรกฎาคม  - 15 กนัยายน 2558 24,390.15 60,943.19 85,333.34 

รวม 24,390.15 60,943.19 85,333.34 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2558  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 นอกจากนั้นตลาดถูก
กดดนัจากเงินเรียลของบราซิลท่ีไดอ่้อนตวัลง  และค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน  ตลอดจนภาวะฝนตก
ในบราซิล และข่าวอินเดียอนุมติัมาตรการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 1.4 ลา้นตนั ในอตัรา 4,000 
รูปี/ตนั (64 เหรียญสหรัฐฯ)  ซ่ึงจะเพิ่มปริมาณน ้าตาลในตลาดโลก  ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากน ้าตาล
ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงภายในส้ินเดือนน้ี  ดงันั้น คาดวา่ราคา
น ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามการซ้ือขายเพื่อยา้ยเดือน จากเดือนมีนาคม 2558  ไปเป็นเดือนพฤษภาคม 
2558 และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน 
 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

23  กุมภาพนัธ์  2558 
 
 



 
 


