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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27  กุมภาพนัธ์  2558 
 

             ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 23 – 27  กุมภาพนัธ์  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 
8 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย
ตลาดถูกกดดนัจากแรงขายของนกัลงทุนและผลผลิตน ้าตาลปริมาณมาก    และเน่ืองจากเป็นสัปดาห์สุดทา้ย
ของการซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 ท าใหมี้การซ้ือขายเพื่อยา้ยเดือนจากเดือนมีนาคมไปเป็น
เดือนพฤษภาคม และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน  นอกจากนั้นการอ่อนค่าของเงินเรียลของบราซิลไดก้ระตุน้ให้
ผูผ้ลิตบราซิลขายสัญญาน ้าตาลทรายดิบ แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึง
ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 5 ปี นบัแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.77-14.42 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.93 เซนต ์ลดลง
จากสัปดาห์ก่อน 0.46 เซนต ์ หรือ 3.20% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 13.70-14.35 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.77 เซนต ์ลดลง 0.55 เซนต ์หรือ 3.84% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

27 กุมภาพนัธ์  2558 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

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

มีนาคม 2558 14.42 13.77 13.93 14.39 -0.46 
พฤษภาคม
มมม 

2558 14.35 13.70 13.77 14.32 -0.55 
กรกฎาคม 2558 14.62 13.98 14.05 14.62 -0.57 
ตุลาคม 2558 15.22 14.64 14.72 15.22 -0.50 
มีนาคม 2559 16.19 15.69 15.76 16.21 -0.45 
พฤษภาคม 2559 16.21 15.72 15.84 16.24 -0.40 
กรกฎาคม 2559 16.12 15.68 15.80 16.13 -0.33 
ตุลาคม 2559 16.30 15.81 15.92 16.19 -0.27 
มีนาคม 2560 16.69 16.23 16.31 16.57 -0.26 
พฤษภาคม 2560 16.47 16.10 16.16 16.33 -0.17 
กรกฎาคม 2560 16.27 15.99 16.02 16.16 -0.14 
ตุลาคม 2560 16.34 16.04 16.07 16.23 -0.16 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์  2558  องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก
ส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2557/2558  จะมีจ านวน 620,000 ตนั ลดลงจาก 2.6 ลา้นตนั  ในปีก่อน  โดย ISO 
รายงานวา่ การบริโภคน ้าตาลโลกในปี 2557/2558 จะเพิ่มข้ึน 1.8%  เป็น 171.5 ลา้นตนั จาก 168.4 ลา้นตนั 
ในปี 2556/2557  ผลผลิตน ้าตาลโลกปี 2557/2558 จะเพิ่มข้ึน 0.6% เป็น  172.1  ลา้นตนั  จาก 171.0 ลา้นตนั 
ในปี 2556/2557  และ ISO ยงัรายงานเพิ่มเติมวา่ ผลผลิตน ้าตาลโลกจะใกลเ้คียงกบัการบริโภค ซ่ึงท าใหค้าด
วา่สตอ็คน ้าตาลจะมีไม่มากเท่ากบั 4 ปี ท่ีผา่นมา 
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558   มีรายงานวา่ ในปี 2557/2558 (กนัยายน-สิงหาคม) ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2558 ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้2.075 ลา้นตนั   และส่งออกจ านวน 13,000 ตนั  และเม่ือส้ินสุด
ฤดูการผลิตคาดวา่จะผลิตน ้าตาลทรายขาวไดท้ั้งส้ิน  2.1 ลา้นตนั  ขณะท่ีส่งออกไม่เกิน 20,000 ตนั  
นอกจากน้ีในช่วงกนัยายน-มกราคมจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 31,000 ตนั ไปยงัแหลมไครเมีย  ซ่ึงในปี 
2557/2558  มีแผนจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 80,000 ตนั  ส่วนสตอ็คน ้าตาลในปีน้ีคาดวา่จะมีจ านวน 661,000 
ตนั  และ ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 มีสตอ็คน ้าตาลจ านวน 1.674 ลา้นตนั 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2558   ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 
เพียง วนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์  2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 340,490 315,890 +7.79 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 25,714,725 24,649,063 +4.32 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,782,427 2,573,792 +8.11 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.82 10.44 +3.64 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.18 8.15 +0.37 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 75.52 78.03 -3.22 
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เอเชีย 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2558    มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2557/2558  ส าหรับงวดส่งมอบ 1 กรฎาคม – 15 กนัยายน 2558  ผลการ
ประมูลเป็นดงัน้ี 

 
ผูซ้ื้อ J-Spec (MT.) พรีเม่ียม (จุด) Hi-Pol (MT.) พรีเม่ียม (จุด) 

  Bunge 24,390.15 53 60,943.19 63 
รวมทั้งส้ิน 85,333.34  เมตริกตัน  พรีเมี่ยมเฉลี่ย  60.1418  จุด 

 
สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2557/2558 

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2558 133,333.33 60.5800 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2558 133,333.33 57.4100 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2558 133,333.34 59.3707 
              รวม/เฉลีย่  400,000.00 59.1202 

 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2558   กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทของเวยีดนามรายงานปริมาณ

น ้าตาลคงคลงัเพียงวนัท่ี 15 มกราคม 2558  วา่มีจ  านวน 338,000 ตนั  มากกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
12,000 ตนั  ทั้งน้ี ยอดขายน ้าตาลในเดือนธนัวาคมและมกราคมลดลงเน่ืองจากการส่งออกไปจีนชะลอตวัลง  
และท าใหร้าคาน ้าตาลภายในประเทศลดลง 8%  เหลือ 11,000-11,500 ดอง (52-54 เซนต)์  ต่อกิโลกรัม  และ
ถึงปัจจุบนัมีปริมาณออ้ยเขา้หีบแลว้ 5.168 ลา้นตนั  ผลิตเป็นน ้าตาลได ้ 500,000 ตนั  ขณะเดียวกนัสมาคม
ออ้ยและน ้าตาลของเวยีดนาม (VSSA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลรวมในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 2 ลา้นตนั  
ปริมาณการบริโภคภายในประเทศจะมีเพียง 1.3-1.4 ลา้นตนั  ท าใหมี้น ้าตาลเกินดุล 600,000 ตนั  และเม่ือ
เร็ว ๆ น้ี ยงัมีการน าเขา้น ้าตาลจากลาวอีก 50,000 ตนั  

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์  2558  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์
ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2558 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 14,513,508 15,176,395 -4.37 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,400,483 1,464,516 -4.37 
โมลาส (ตนั) 521,307 545,068 -4.36 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.65 9.65 0.00 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.59 3.59 0.01 

 
วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ รวมทั้งแรงขายเพื่อยา้ย
เดือน ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์  2558 นอกจากนั้นตลาดถูกกดดนัจากเงินเรียลของบราซิลท่ีไดอ่้อนตวัลง  และค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึง
ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553  และน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 
13.93 เซนต ์(27 กุมภาพนัธ์ 2558)  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดกวา่ 1 ลา้นตนั   โดยคาดวา่จะเป็น
น ้าตาลจากอเมริกากลางและบราซิล  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ราคาน ้าตาลจะยงัคงถูกกดดนัจากอุปทานน ้าตาลในระยะใกลท่ี้มีจ านวนมาก  และ
ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นระดบัต ่า 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

2  มีนาคม 2558 
 

 


