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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  มกราคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (18 - 22 มกราคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 3 
ของปี 2559   ตลาดเปิดท าการ 4 วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 18 มกราคม 2559  ตลาดปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนัท่ี
ระลึก Martin Luther King Jr. ราคาน ้ าตาลในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกับ
สัปดาห์ก่อน  โดยถูกกดดนัจากแนวตา้นทางเทคนิคท่ีราวระดบั  15 เซนต์ต่อปอนด์ และถูกกดดนัจากราคา
น ้ ามนัท่ีลดลงดว้ย  แรงขายเพื่อท าก าไร และแรงกดดนัจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคท่ีอ่อนแอ ท าให้ราคาน ้ าตาล
ปรับลดลงต ่าสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง  อยา่งไรก็ตามตลาดมุ่งความสนใจไปท่ีภาวะแห้งแลง้ในรัฐ Maharashtra 
ของอินเดียซ่ึงอาจท าใหผ้ลผลิตน ้ าตาลลดลงในอนาคต     ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 14.11-15.10 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.42 เซนต์ ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน 0.50 เซนต ์หรือ 3.35% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 
13.86-14.66 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.17 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.31 เซนต ์หรือ 2.14% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

22 มกราคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

15  มกราคม 2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 15.10 14.11 14.42 14.92 -0.50 
พฤษภาคม 2559 14.66 13.86 14.17 14.48 -0.31 
กรกฎาคม 2559 14.32 13.64 13.94 14.17 -0.23 
ตุลาคม 2559 14.38 13.73 14.01 14.23 -0.22 
มีนาคม 2560 14.74 14.14 14.42 14.59 -0.17 
พฤษภาคม 2560 14.44 13.90 14.19 14.29 -0.10 
กรกฎาคม 2560 14.10 13.62 13.94 13.95 -0.01 
ตุลาคม 2560 13.97 13.56 13.89 13.80 +0.09 
มีนาคม 2561 14.12 13.74 14.09 13.95 +0.14 
พฤษภาคม 2561 13.96 13.53 13.90 13.77 +0.13 
กรกฎาคม 2561 13.79 13.40 13.73 13.62 +0.11 
ตุลาคม 2561 13.80 13.42 13.73 13.67 +0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 21 มกราคม 2559  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่  เพียง ณ 
วนัท่ี 11 มกราคม 2559  รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้5.08 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 50,000 ตนั มากกวา่ท่ี
เคยสูงสุดในปี 2554/2555  และยงัมีโรงงานอีก 10 โรงงาน ท่ียงัด าเนินการผลิตอยู ่  และคาดวา่ในปี 
2558/2559 จะผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทไดท้ั้งส้ิน 5.15 ลา้นตนั  
 
เอเชีย 
 วนัท่ี 22 มกราคม 2559  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  คาดวา่ในปี 2558/2559  ซ่ึงเร่ิม
ฤดูการผลิตเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้26 ลา้นตนั ลดลง 3.7%  จากการคาดการณ์คร้ัง
ก่อน ในขณะท่ีภาวะแหง้แลง้สร้างความเสียหายต่อไร่ออ้ยในรัฐ Maharashtra ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตออ้ยมากท่ีสุด
ในอินเดีย    การปรับลดผลผลิตลงน้ีอาจจะส่งผลลบต่อตวัเลขส่งออกของอินเดีย และส่งผลบวกต่อราคา
น ้าตาลในตลาดโลก  โดยก่อนหนา้น้ีสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียเคยคาดการณ์ในเดือนกนัยายน 2558 วา่
ผลผลิตน ้าตาลในปี 2558/2559 จะอยูท่ี่ 27 ลา้นตนั ลดลงจาก 28 ลา้นตนั  ท่ีเคยคาดการณ์ไวใ้นเดือน
กรกฎาคม 2558  
 วนัท่ี 22 มกราคม 2559  กระทรวงอาหารของอินเดียรายงานวา่  เงินคา้งค่าออ้ยในปี 2557/2558 
(ตุลาคม-กนัยายน)  ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559  ลดลงเหลือ 27 พนัลา้นรูปี (400 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ )  จาก 210 
พนัลา้นรูปี  ในวนัท่ี 15 เมษายน 2558  เน่ืองจากมาตรการช่วยเหลือหลาย ๆ อยา่งจากรัฐบาลอินเดีย  เพื่อ
เสริมสภาพคล่องใหแ้ก่โรงงานน ้าตาล  ซ่ึงช่วยใหโ้รงงานน ้าตาลสามารถจ่ายเงินท่ีคา้งใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยได ้
 วนัท่ี 22 มกราคม 2559 มีรายงานวา่ รัฐบาลในรัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียในการประชุมเม่ือวนัท่ี 
18 มกราคม 2559  ไดอ้นุมติัการก าหนดราคาออ้ยในปี 2558/2559 ไวท่ี้ 2,800 รูปี/ตนั (41.3 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั)  ไม่เปล่ียนแปลงจากปีการผลิตก่อน  อน่ึง ในรัฐ Tamil Nadu  ซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงกนั ก าหนดราคาออ้ยไวท่ี้ 
2,850 รูปี/ตนั 
 วนัท่ี 20 มกราคม 2559  The  Indian Sugar  Mills  Association  (ISMA) รายงานวา่ในปี 2558/2559 
(ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 15 มกราคม  2559 อินเดียผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 11.090    ลา้นตนั (มูลค่า
น ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน 708,000 ตนั  จาก 10.382 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวของปีก่อน   ซ่ึงในช่วงคร่ึงเดือน
แรกของเดือนมกราคมอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.105 ลา้นตนั  ลดลงจาก 3.199 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของ
เดือนธนัวาคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 2.887 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีมีโรงงานจ านวน 488 
โรงงานท่ีท าการหีบออ้ย  เทียบกบั 494 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รายละเอียดต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 
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รัฐ 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) จ านวนโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
Maharashtra 4,400,000 4,300,000 168 173 
Uttar Pradesh 2,707,000 2,500,000 116 118 
Karnataka 2,112,000 1,771,000 64 63 
Gujarat 570,000 497,000 20 19 
Andhra Pradesh and 
Telangana 

327,000 399,000 26 30 

Tamil Nadu 160,000 110,000 25 20 
Bihar 220,000 n.a. n.a. n.a. 
Punjab 170,000 n.a. n.a. n.a. 
Haryana 160,000 n.a. n.a. n.a. 
Madhya Pradesh 140,000 n.a. n.a. n.a. 
Uttarakhand 105,000 n.a. n.a. n.a. 
Total 11,090,000 10,382,000 488 494 

 
 วนัท่ี 19 มกราคม 2559  The  Indian Sugar  Mills  Association  (ISMA) รายงานวา่ ในปี 2558/2559  
โรงงานน ้าตาลอินเดียมีสัญญาในการส่งออกน ้าตาลจ านวน  900,000 ตนั และไดส่้งออกไปแลว้เกือบ 700,000 
ตนั   การส่งออกน ้าตาลของอินเดียไดส้ร้างแรงกดดนัต่อราคาน ้าตาลตลาดโลก  แต่ไดช่้วยช าระหน้ีใหแ้ก่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ย  ทั้งน้ี โรงงานน ้าตาลของอินเดียส่วนใหญ่จะส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวไปในแถบ
เอเชีย เช่น เมียนม่าร์ ศรีลงักา และบงัคลาเทศ  ส าหรับในช่วง 3.5 เดือนแรกของปี 2559  ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2558 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียเพิ่มข้ึน 6.8%  เป็น 11 ลา้นตนั เน่ืองจากโรงงานจ านวนมากไดท้ าการ
เปิดหีบออ้ยเพื่อผลิตน ้าตาลเร็วกวา่ปีก่อน  แมว้า่ผลผลิตออ้ยของอินเดียในฤดูการผลิตปัจจุบนัและปีหนา้มี
แนวโนม้ท่ีจะลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ  เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ 
 วนัท่ี 22 มกราคม 2559 ส านกัข่าว Bloomberg รายงานวา่  นายสมศกัด์ิ  จนัทรรวงทอง เลขาธิการ
คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย (สอน.)  ของไทยคาดวา่ในปี 2558/2559 (พฤศจิกายน –ตุลาคม)  ไทยจะ
ผลิตน ้าตาลได ้10 ลา้นตนั  (tel quel) จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 100 ลา้นตนั  โดยผลผลิตน ้าตาลลดลง 14% จาก 
11.6 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน  เน่ืองจากผลผลิตออ้ยไดรั้บผลกระทบจากภาวะภยัแลง้   
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โดยเฉพาะแหล่งปลูกออ้ยในแถบจงัหวดัทางภาคกลางและตะวนัตก  อน่ึง ในปี 2557/2558  ไทยผลิตน ้าตาลได ้
11.3 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 106 ลา้นตนั  นอกจากนั้นเลขาธิการสอน. กล่าววา่ในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ 
ผลผลิตน ้าตาลของไทยจะเพิ่มข้ึน 5 ลา้นตนั  ตามการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน ้าตาลและนโยบายของ
รัฐบาลในการเปล่ียนพื้นท่ีเพาะปลูกจากขา้วไปปลูกออ้ยแทน โดยภายในปี 2569  ผลผลิตออ้ยจะเพิ่มเป็น 180 
ลา้นตนั  และจะผลิตน ้าตาลได ้20 ลา้นตนั  ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะเพิ่มเป็น 16 ลา้นไร่ จากปัจจุบนัท่ี 
10 ลา้นไร่ 
 วนัท่ี 20 มกราคม 2559  มีรายงานวา่ ในปี 2558  ประเทศไทยส่งออกน ้าตาลจ านวน 8.3 ลา้นตนั 
(มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เทียบกบั 7.6 ลา้นตนั ในปี 2557   เป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 3.8 ลา้นตนั (4.3 ลา้น
ตนั ในปี 2557)  น ้าตาลรีไฟน์  3.5 ลา้นตนั (2.2 ลา้นตนั ในปี 2557) และน ้าตาลทรายขาว 0.7 ลา้นตนั (0.5 
ลา้นตนั ในปี 2557)  และในปี 2558 ตลาดน ้าตาลรีไฟน์ท่ีใหญ่สุดไดแ้ก่ประเทศซูดานจ านวน 615,000 ตนั   
ขณะท่ีน ้าตาลทรายดิบจะเป็นประเทศอินโดนีเซียจ านวน 1.8 ลา้นตนั    ส่วนน ้าตาลทรายขาวส่วนใหญ่
ส่งออกไปยงัประเทศกมัพูชาจ านวน 184,000 ตนั โดยบริษทัผูส่้งออกใหญ่สุดคือบริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล 
จ ากดั จ  านวน 2.0 ลา้นตนั  (tel quel) เทียบกบั 2.7 ลา้นตนั ในปีก่อน  บริษทัผูส่้งออกล าดบัท่ี 2 คือบริษทั ที. 
ไอ. เอส. เอส. จ  ากดั จ  านวน 1.4 ลา้นตนั เทียบกบั 1.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  ขณะท่ีบริษทั ส่งออกน ้าตาลสยาม 
จ ากดั  ส่งออกจ านวน 1.3 ลา้นตนั  เทียบกบั 0.9 ลา้นตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี 22 มกราคม 2559  นาย Karyanto Suprih รักษาการอธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศของ
อินโดนีเซียรายงานวา่ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559  อินโดนีเซียไดอ้อกใบอนุญาตในการน าเขา้น ้าตาลทราย
ดิบ 968,143 ตนั และขณะน้ีรัฐบาลอินโดนีเซียก าลงัพิจารณาทบทวนประเด็นท่ีวา่ ทางรัฐบาลจ าเป็นตอ้งออก 
ใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลทรายดิบบ่อยคร้ังเพียงใด  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีรัฐบาลอินโดนีเซียเคยระบุวา่ ในปี 2559 ทาง 
รัฐบาลวางแผนจะออกใบอนุญาตทุกๆ 6 เดือน เพื่อเพิ่มความแน่นอนให้แก่อุปทานน ้าตาลส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารในอินโดนีเซีย   อน่ึง  ในช่วงตน้เดือนมกราคม  2559   เจา้หนา้ท่ีสมาคมอุตสาหกรรม
อาหารและ 
เคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซียเคยคาดกนัวา่อินโดนีเซียอาจจะน าเขา้น ้าตาล  3.2  ลา้นตนั ในปีน้ี  เพิ่มข้ึนจาก 
จาก 2.88 ลา้น ในปี 2558 
 วนัท่ี 21 มกราคม 2559  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  ในปี 2558  จีนน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเป็น
จ านวน 4.85 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 1.38 ลา้นตนั หรือ 39%   เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาล
ภายในประเทศท่ีลดลง แต่การลกัลอบน าเขา้โดยไม่เสียภาษีและขอ้จ ากดัส าหรับใบอนุญาตน าเขา้ท าใหก้าร
น าเขา้ไม่มากเท่าท่ีควร และในปี 2556 จีนเคยน าเขา้น ้าตาลมากเป็นประวติัการณ์ถึง 4.54 ลา้นตนั  ซ่ึงนอ้ยกวา่
สถิติใหม่ปี 2558 จ านวน 350,000 ตนั  
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 วนัท่ี 19 มกราคม 2559  กระทรวงเกษตรของเวยีดนาม รายงานวา่คาดวา่ อุปทานน ้าตาลของ
เวยีดนามในปีน้ีจะอยูท่ี่ประมาณ 1.73 ลา้นตนั โดยรวมผลผลิตในประเทศ  1.5 ลา้นตนั  สต็อคยกมาจากปี 
2558 จ านวน 100,000 ตนั  และการน าเขา้ 135,000 ตนั   และคาดวา่ความตอ้งการในประเทศจะมีจ านวน 1.5 
ลา้นตนั ส่งผลใหมี้น ้าตาลเกินดุลประมาณ 200,000 ตนั  ซ่ึงในปี 2557/2558 มีผลผลิตน ้าตาลภายในประเทศ
จ านวน 1.42 ลา้นตนั  ลดลง 10.7% จากปีก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือ 
เทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามการขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  แมว้า่ปัจจยัพื้นฐานของตลาดจะ
ยงัคงอยูใ่นทิศทางท่ีดี  แต่ภาวะเศรษฐกิจมหภาคท่ีอ่อนแอ  โดยเฉพาะราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีเคล่ือนไหว
อยูใ่นระดบัต ่า  และราคาหุน้ทัว่โลกท่ีตกต ่า  ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงดว้ย  ส าหรับในช่วงสั้น ๆ  
หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่น ้าตาลจะยงัเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรง
ซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยอาศยัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลกั ดงัเช่น
สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
   
 

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
25 มกราคม 2559 

    
 
 


