
สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  มกราคม 2558 
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 19 – 23 มกราคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 3 ของ

ปี 2558  ตลาดเปิดท าการ 4 วนั  โดยในวนัจนัทร์ท่ี 19 มกราคม 2558  ตล่าดปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนัท่ี
ระลึก Martin Luther King Jr.  หลงัจากตลาดเปิดท าการราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาก ตามการเขา้มาซ้ือ
น ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัรัฐบาลบราซิลประกาศ
เก็บภาษีน ้ามนัเบนซินและดีเซล  ซ่ึงคาดวา่จะกระตุน้ใหมี้การผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล  เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคจะหนัมาใชเ้ช้ิอเพลิงชีวภาพแทนน ้ามนัเบนซิน แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผล
ใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนมาก   และข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน (21 มกราคม 2558)   ก่อนท่ีจะ
ปรับตวัลดลงค่อนขา้งเร็วและรุนแรง ในช่วงวนัท าการสุดทา้ยของตลาด ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยั
ทางดา้นทคนิค หลงัจากราคาไม่สามารถยนือยูเ่หนือแนวรับระดบัส าคญัได ้ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนมีนาคม  2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.08-16.16 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  
15.17 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.16 เซนต ์  หรือ 1.04% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.38-16.27 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.49 เซนต ์ลดลง 0.08 เซนต ์หรือ 0.51% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
23 มกราคม 2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
16 มกราคม  2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 16.16 15.08 15.17 15.33 -0.16 
พฤษภาคม
มมม 

2558 16.27 15.38 15.49 15.57 -0.08 
กรกฎาคม 2558 16.40 15.65 15.78 15.81 -0.03 
ตุลาคม 2558 16.70 16.01 16.18 16.20 -0.02 
มีนาคม 2559 17.40 16.71 16.95 16.91 +0.04 
พฤษภาคม 2559 17.35 16.66 16.94 16.95 -0.01 
กรกฎาคม 2559 17.24 16.54 16.83 16.91 -0.08 
ตุลาคม 2559 17.35 16.63 16.92 17.05 -0.13 
มีนาคม 2560 17.65 17.01 17.24 17.43 -0.19 
พฤษภาคม 2560 17.37 16.92 17.06 17.21 -0.15 
กรกฎาคม 2560 17.18 16.80 16.90 17.01 -0.11 
ตุลาคม 2560 17.26 16.70 16.90 17.05 -0.15 
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ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 19 มกราคม  2558  The State Statistics Service  ของยเูครนรายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี 
2557/2558 พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทเพิ่มข้ึน 21.8% เป็น 329,600 เฮคแต  จาก 270,500 เฮคแต ในปีก่อน   บ้ีทท่ีเก็บ
เก่ียวไดมี้จ านวน 15.553 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 44.2% จาก 10.789 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.19 
ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึน 7.3%   ขณะท่ี Ukrtsukor รายงานวา่ ในปี 2557/2558 ยเูครนจะผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้2.1 
ลา้นตนั  หรือเพิ่มข้ึน 73.3% จากปี 2556/2557  
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 22 มกราคม  2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 เพียง 
วนัท่ี 17 มกราคม 2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 185,553 163,485 +13.50 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 14,598,455 13,220,458 +10.42 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,508,048 1,293,779 +16.56 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.33 9.79 +5.56 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.13 7.91 +2.70 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 78.68 80.87 -2.71 

 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 23  มกราคม  2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2558 ดงัน้ี 

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 569,319 595,666 -4.42 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,967 34,265 -6.71 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 25,983 25,481 +1.97 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.68 133.37 +2.48 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.12 45.27 -4.75 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.88 54.73 +3.93 
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วนัท่ี 20 มกราคม 2558  รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัของบราซิลประกาศวา่จะข้ึนภาษีน ้ามนั       

เบนซิน 0.22 เรียล/ลิตร  และน ้ามนัดีเซล 0.15 เรียล/ลิตร  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558  
 

เอเชีย 
วนัท่ี 23 มกราคม  2558   ศุลกากรของจีนรายงานวา่ ในปี 2557  จีนน าเขา้น ้าตาลประมาณ 3.49 

ลา้นตนั (tel quel) ลดลงจากปีก่อน 23% และในเดือนธนัวาคมจีนน าเขา้ 360,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 304,000 
ตนัในเดือนพฤศจิกายน  และแหล่งข่าวทางการคา้กล่าววา่ ในปี 2558 การน าเขา้น ้าตาลของจีนอาจลดลงอีก
คร้ังเหลือประมาณ 3.3 ลา้นตนั 

วนัท่ี 23 มกราคม  2558    มีรายงานวา่ปากีสถานส่งออกน ้าตาลลดลงไปเกือบเป็นศูนยใ์นเดือน
ธนัวาคมเน่ืองจากราคาในตลาดโลกลดลง และขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล เทียบกบัท่ีส่งออกมากวา่ 
66,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และในปี 2557 ส่งออกลดลงเหลือ 640,000 ตนั จาก 1.030 ลา้น
ตนั ในปี 2556 อน่ึงการส่งออกน ้าตาลของปากีสถานในปี 2558  จะเพิ่มข้ึนอีกคร้ังหลงัจากในช่วงปลาย
เดือนธนัวาคม 2557  คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจ (ECC) ของรัฐบาลไดอ้นุมติัเงินอุดหนุน 10 
รูปี ( 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 100.85 รูปี)  /กิโลกรัม  ส าหรับการส่งออกน ้าตาลจ านวน 650,000 ตนั  

วนัท่ี 22 มกราคม  2558  นาย Amran Sulaiman รัฐมนตรีเกษตรของอินโดนีเซียคาดการณ์ผลผลิต     
น ้าตาลของอินโดนีเซียปี 2558 วา่จะเพิ่มข้ึน 13%  เป็น 2.97 ลา้นตนั  จากปี 2557  ท่ีคาดการณ์ไว ้2.63 ลา้น
ตนั  และในเดือนพฤศจิกายน 2557  ประธานาธิบดี  Joko Windodo ไดก้ล่าววา่ เขาตอ้งการให้อินโดนีเซีย
สามารถพึ่งตนเองไดก้บัการผลิตน ้าตาลภายใน 4-5 ปี  โดยก่อนหนา้น้ีสมาคมน ้าตาลอินโดนีเซียไดจ้  ากดั
ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวปี 2557 ไวท่ี้ 2.3 ลา้นตนั  และน าเขา้น ้าตาลทรายดิบท่ี 2.8 ลา้นตนั  ซ่ึงในปี 2558  
อาจจะเพิ่มข้ึนเป็น 3.6 ลา้นตนั  
 
วจิารณ์และความเห็น 

               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน  โดย
ในช่วง 2 วนัท าการแรกของตลาด  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึนมาก  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน
จากตลาด (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  หลงัรัฐบาลบราซิลประกาศเก็บภาษี
น ้ามนัเบนซินและดีเซล  ซ่ึงคาดวา่จะกระตุน้ใหมี้การผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่ง
หนกั ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวทะลุ   16.00  เซนต ์    ไปจนถึงระดบัสูงสุดท่ี   16.16  
เซนต ์ 
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(21 มกราคม 2558)  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไรและแรงขายตามปัจจยัทานดา้นเทคนิค  
ท าใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงมาก   ส าหรับในระยะสั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน
ตามแรงซ้ือ/ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

26  มกราคม  2558 
 

 


