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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22   พฤษภาคม  2558 
                              ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 18 - 22  พฤษภาคม 2558) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี 20 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน โดยตลาดถูกกดดนัจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็แกร่งข้ึน ในขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง 
นอกจากนั้น สตอ็คน ้าตาลของไทยและอินเดียยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ประกอบกบัในช่วงทา้ยของสัปดาห์ 
องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) ไดป้รับเพิม่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2557/2558 เป็น 
2.2 ลา้นตนั จาก 620,000 ตนั ในประมาณการเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ และคาดวา่ในปี 2558/2559 จะเกิดน ้าตาล
โลกส่วนขาด (Deficit) 2.3 ลา้นตนั ส่วน Unica ไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในปี 
2558/2559 จะมีจ านวน 31.80 ลา้นตนั ลดลงจาก 31.99 ลา้นตนั ในปี 2557/2558 ซ่ึงส่งผลต่อตลาดไม่มากนกั 
แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาล
ปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ (22 พฤษภาคม 2558) โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค 
ตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.28-12.98 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.31 
เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.58 เซนต ์หรือ 4.50%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.63-13.31 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.66 เซนต ์ลดลง 0.54 เซนต ์หรือ 4.09% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

22 พฤษภาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

15 พฤษภาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2558 12.98 12.28 12.31 12.89 -0.58 
ตุลาคม 2558 13.31 12.63 12.66 13.20 -0.54 
มีนาคม 2559 14.50 13.86 13.88 14.36 -0.48 
พฤษภาคม 2559 14.57 13.96 13.97 14.43 -0.46 
กรกฎาคม 2559 14.54 13.98 14.00 14.45 -0.45 
ตุลาคม 2559 14.74 14.20 14.22 14.64 -0.42 
มีนาคม 2560 15.12 14.66 14.67 15.04 -0.37 
พฤษภาคม 2560 15.10 14.69 14.68 15.03 -0.35 
กรกฎาคม 2560 15.08 14.66 14.65 15.02 -0.37 
ตุลาคม 2560 15.18 14.76 14.76 15.14 -0.38 
มีนาคม 2561 15.41 15.06 15.04 15.38 -0.34 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

  วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงาน 
วา่ เพียง  ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 รัสเซียไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 983,100 เฮคแต  หรือ 98.1% ของ
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทตามเป้าหมาย เพิ่มข้ึนจาก 907.300 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย 
Soyuzrossakhar ไดป้ระมาณการพื้นท่ีเพาะปลูกวา่จะเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 83,000 เฮกเตอร์ เป็น 1.002 ลา้นเฮก
เตอร์ ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 982,200 แฮคแต  
หรือ 100.2% ของพื้นท่ีเพาะปลูกตามเป้าหมาย 903,100  แฮคแต  
  
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  20 พฤษภาคม 2558   ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  
เพียงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 695,739 701,936 -0.88 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 48,842,983 49,610,077 -1.55 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,472,876 5,526,129 -0.96 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.21 11.14 0.59 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.87 7.87 -0.08 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 70.20 70.68 0.67 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  22  พฤษภาคม  2558 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 74,274 79,310 -6.3 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 2,850 3,412 -16.5 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 3,177 3,232 -1.7 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 112.29 114.44 -1.90 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 35.86 39.45 -9.10 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 64.14 60.55 -5.93 

 
วนัท่ี  22  พฤษภาคม  2558 Unica ประมาณการผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 590,000 571,344 +3.27 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,800 31,987 -0.58 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 27,277 26,146 +4.33 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 
(กิโลกรัม) 

135.00 136.58 -1.16 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 41.90 43.02 +2.67 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 58.10 56.98 -1.93 

 วนัท่ี  22  พฤษภาคม  2558 บริษทั Williams รายงานการส่งออกน ้าตาลแบบบรรจุตู ้Containers 
ของบราซิลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 มีจ านวน 431,913 ตนั เพิ่มข้ึน 9.8% จาก 393,190 ตนัในช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2557 โดยส่งออกท่ีท่าเรือ Santos คิดเป็น 377,653 ตนั (87.4%)  ท่าเรือ Suape 25,218 ตนั 
(5.8%) และ ท่าเรือ Paranagua  21,077 ตนั (4.9%) และแอฟริกาใตเ้ป็นผูซ้ื้อหลกั โดยมีจ านวน 57,216 ตนั 
(13.3%) ศรีลงักา 52,428 ตนั (12.1%) เยเมน 43,060 ตนั (10.0%)  เบนิน 40,274 ตนั (9.3%) และแกมเบีย 
36,021 ตนั (8.3%) 
เอเชีย 
 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 มีรายงานปริมาณการน าเขา้น ้าตาลของจีนเดือนเมษายน 2558 จ านวน 
550,510 ตนั เพิ่มข้ึน 102% จากปีก่อน โดยน าเขา้จากบราซิล 35.7% ตามดว้ยกวัเตมาลา(18.6%)  คิวบา
(17.6%)  ไทย (15.3%) และเอลซลัวาดอร์ (9.5%) นอกจากนั้นมีรายงานวา่ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีน้ี จีนได้
น าเขา้น ้าตาล 1.55 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 36.5% อน่ึงการน าเขา้น ้าตาลในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557/2558  
(ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 2.653 ลา้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 2.775 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2556/2557 ซ่ึงในปีดงักล่าวน าเขา้ทั้งส้ิน 4.054 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.688 ลา้นตนัในปี 2555/2556   

วนัท่ี  21  พฤษภาคม  2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในจีน คาดวา่ ในปี  
2558/2559  จีนจะผลิตน ้าตาลได ้ 10.8 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายดิบ) ลดลงจากปีก่อน 1.8%   เน่ืองจาก
ชาวไร่ยงัคงลดพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยลง อนัเป็นผลมาจากราคาน ้าตาลภายในประเทศท่ีตกต ่า การจ่ายเงินค่าออ้ย
ล่าชา้และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  และในปี 2557/2558 ตวัเลขผลผลิตน ้าตาลท่ีปรับปรุงใหม่ลดลง 17.3%  
จากท่ีคาดการณ์คร้ังก่อนเหลือ 11 ลา้นตนั  เน่ืองจากไดรั้บความเสียหายจากพายเุฮอร์ริเคนในพื้นท่ีเพาะปลูก
ท่ีส าคญั  และเกิดจากการขาดทุนในอุตสาหกรรม ขณะท่ีสมาคมน ้าตาล (CSA) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในปี 
2557/2558 วา่จะลดลง 21%  และถึงส้ินเดือนเมษายน 2558   คาดวา่อุตสาหกรรมน ้ าตาลจีนจะไดรั้บความ
เสียหายมากกวา่ 70% หรือประมาณ 10 พนัลา้นหยวน (ประมาณ 1.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  ส าหรับการ
น าเขา้น ้าตาลของจีนในปี 2558/2559 คาดวา่จะเพิ่มข้ึน 700,000 ตนั เป็น 5.5 ลา้นตนั  เน่ืองจากผลผลิตใน
ประเทศยงัคงลดลงและราคาน ้าตาลภายในประเทศท่ีสูงกวา่ในตลาดโลก  โดยตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ของปี 
2557/2558   การน าเขา้จะเพิ่มข้ึนเป็น 4.8 ลา้นตนั  ในขณะท่ีจีนเป็นผูน้ าเขา้รายใหญ่ของโลกและเป็นผูผ้ลิต
รายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีส่ีของโลก ส่วนปริมาณการบริโภคในปี 2558/2559 คาดวา่จะเพิ่มสูงข้ึน 1.7% เป็น 17.7 
ลา้นตนั  โดยไดรั้บแรงหนุนอยา่งต่อเน่ืองจากการเจริญเติบโตและการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
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วนัท่ี  19  พฤษภาคม  2558   สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในปี 2557/2558 (ตุลาคม/กนัยายน) เพียงวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2558 มีจ านวน 27.848 ลา้นตนั  (มูลค่า
น ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 3.84 ลา้นตนั  โดยคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมผลิตน ้าตาลได ้0.474 
ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 0.06 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยรัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้ 10.437 
ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 7.720 ลา้นตนั ในปีก่อน  รัฐ  Uttar Pradesh  ผลิตได ้7.08 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.5 ลา้น
ตนั ในปีก่อน   และรัฐ Karnataka ผลิตได ้4.87 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4.11 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส าหรับสตอ็ค
น ้าตาลเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2557/2558  ในเดือนกนัยายนคาดวา่จะเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 6 ปี ท่ี
ระดบั 10.3 ลา้นตนั  และจากท่ีรัฐบาลอินเดียไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 1.4 ลา้นตนั  ท่ี 
4,000 รูปี/ตนั นั้น ISMA รายงานวา่จนถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมมีการส่งออกน ้าตาลเพียง 460,000 
ตนั  ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 200,000-300,000 ตนั มีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกถึงส้ินฤดูการผลิตน้ี 

วนัท่ี  18  พฤษภาคม  2558   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของ 
ฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,857,774 23,960,260 -4.60 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,269,808 2,365,223 -4.03 
โมลาส (ตนั) 921,240 935,105 -1.48 
น ้าตาลทรายดิบต่อตนัออ้ย (%) 9.93 9.87 0.59 
โมลาสต่อตนัออ้ย (%) 4.03 3.90 3.27 

วจิารณ์และความเห็น 
   ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลง เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูกกดดนัจากค่าเงินเรียลของบราซิล เม่ือเทียบกบั
ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง สตอ็คน ้าตาลเป็นจ านวนมากของไทยและอินเดีย รวมถึง ISO ไดป้รับเพิ่ม
ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2557/2558 เป็น 2.2 ลา้นตนั จาก 620,000 ตนั ในประมาณการเดือน
กุมภาพนัธ์ และคาดวา่ในปี 2558/2559 จะเกิดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2.3 ลา้นตนั หลงัจากเกิด 
Surplus 5 ปีติดต่อกนั แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ไดก้ดดนัให้ราคาน ้ าตาลในเดือนใกลป้รับตวั
ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ท่ี 12.28 เซนต ์ (22 พฤษภาคม 2558) ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มี
ปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มทุน
และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา   

                                       ..................................................                 
               ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
25  พฤษภาคม 2558 
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