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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20 มีนาคม  2558 
 

             ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 16 - 20 มีนาคม  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 11 
ของปี 2558  ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย
ในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัข้ึน หลงัร่วงลงอยา่งหนกัเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 สู่ระดบัต ่าสุด
นบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2552  ขณะท่ีตลาดไดแ้รงหนุนบางส่วนจากแนวโนม้การขาดแคลนน ้าตาลใน
ระยะใกลเ้น่ืองจากภาวะฝนตกในบราซิลอาจชะลอการเร่ิมหีบออ้ยซ่ึงจะเร่ิมข้ึนในราวเดือนเมษายน หลงัจาก
นั้นราคาน ้าตาลไดป้รับลดลงติดต่อกนั 3 วนัท าการ  โดยตลาดถูกกดดนัจากแรงขายของกลุ่มผูผ้ลิตหลงั
ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตขายน ้าตาลออกมา และในวนั
ท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลในทุก ๆ สัญญาต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New Contract  Low) เม่ือ
ค่าเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนตวัลงอีก ก่อนท่ีน ้าตาลจะกระเต้ืองสูงข้ึนเม่ือค่าเงินเรียลชองบราซิลไดแ้ขง็ค่า
ข้ึน โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.39-
12.98 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.68 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.02 เซนต ์ หรือ 0.16% และ
ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.60-13.10 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.85 
เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.05 เซนต ์หรือ 0.39% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
20  มีนาคม  2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
13 มีนาคม  2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

พฤษภาคม
มมม 

2558 12.98 12.39 12.68 12.70 -0.02 
กรกฎาคม 2558 13.10 12.60 12.85 12.80 +0.05 
ตุลาคม 2558 13.66 13.18 13.42 13.34 +0.08 
มีนาคม 2559 14.75 14.33 14.56 14.42 +0.14 
พฤษภาคม 2559 14.79 14.36 14.58 14.53 +0.05 
กรกฎาคม 2559 14.70 14.29 14.50 14.50 - 
ตุลาคม 2559 14.85 14.41 14.59 14.66 -0.07 
มีนาคม 2560 15.30 14.78 14.91 15.10 -0.19 
พฤษภาคม 2560 15.14 14.64 14.75 15.00 -0.25 
กรกฎาคม 2560 15.03 14.55 14.66 14.92 -0.26 
ตุลาคม 2560 15.05 14.65 14.71 14.96 -0.25 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

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

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 432,982 412,906 +4.86 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 32,141,309 31,573,001 +1.80 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,546,743 3,385,305 +4.77 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.03 10.72 +2.89 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.20 8.20 +/-0 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 74.23 76.47 -2.93 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2558  บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ ในปี 2558/2559 โรงงานน ้ าตาลในภาค
กลาง-ใต ้ของบราซิล มีหน้ีท่ีจะตอ้งช าระเพิ่มสูงข้ึนเป็น 85.4 พนัล้านเรียล ( 3.26 เรียล เท่ากบั 1 เหรียญ
สหรัฐฯ ) จากท่ีเป็นหน้ีจ านวน 43 พนัลา้นเรียล ในปี 2554 ทั้งน้ีหน้ีท่ีพุง่สูงข้ึนเป็นเพราะส่วนใหญ่มาจากการ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัของเอทานอลเม่ือเทียบกบัน ้ามนัเบนซิน โดยในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาท่ีทาง
รัฐบาลไดใ้ห้การอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิล และปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อสถานการณ์ทางการเงินคือ
การแข็งค่าข้ึนอยา่งมากของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  อน่ึง Archer ยงัคาดวา่บริมาณออ้ยในปี  2558/2559  จะมี
จ านวน  573.69 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากปี  2557/2558 โดยจะใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทานอล 57%  และ
ประมาณการการผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึน 1% เป็น 26.26 พนัลา้นลิตร ในขณะท่ีการผลิตน ้ าตาลมีแนวโนม้ท่ี
จะยงัคงอยูท่ี่ 32 ลา้นตนั 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 17 มีนาคม 2558  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่ ในปี 2557/2558  อินเดีย
ผลิตน ้าตาลเพิม่ข้ึน 14%  เป็น 22.2 ลา้นตนั ซ่ึงฤดูการผลิตของอินเดียเร่ิมเม่ือกลางเดือนพฤศจิกายน 2557  
และจะส้ินสุดฤดูการผลิตในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน  โดยรัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้8.4 ลา้นตนั  
หรือเพิ่มข้ึน 31.2%  รัฐ  Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้3.8 ลา้นตนั  หรือเพิ่มข้ึน 31.2%   ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาล 
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ของรัฐอ่ืน ๆ  รวมกนัมีจ านวน 4.35 ลา้นตนั  ลดลงจาก 4.45 ลา้นตนั   มีโรงงานน ้าตาลจ านวน  476 โรงงาน
ท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่ จากจ านวน  519 โรงงาน  และรัฐบาลของอินเดียคาดวา่ในปี 2557/2558  อินเดียจะ
ผลิตน ้าตาลได ้26.5 ลา้นตนั  
 
วจิารณ์และความเห็น 
  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง
ต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกกดดนัจากค่าเงิน
เรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลงไปถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี  ท่ี 3.3173 เรียล/
เหรียญสหรัฐฯ (20 มีนาคม 2558)  ซ่ึงกดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงเช่นกนั  โดยราคาน ้าตาลในแต่ละ
สัญญาต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New  Contract Low)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไมมี่ปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา
สนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามค่าเงินเรียลบราซิล/เหรียญสหรัฐฯ  ดงัเช่น
สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

23  มีนาคม 2558 
 


