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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 29   พฤษภาคม  2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 25 - 29  พฤษภาคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 21 
ของปี 2558 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558  ตลาดปิดท าการเน่ืองจากเป็น
วนัหยดุของสหรัฐฯ (U.S. Memorial Day)  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน 
และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยตลาดถูกกดดนัจากเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนค่าลง และสตอ็ค
น ้าตาลปริมาณมากในแถบประเทศเอเชีย แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่ง
ต่อเน่ือง กดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 6 ปี ( 27 พฤษภาคม 2558)  ก่อนท่ีจะ
ปรับตวัข้ึนมาบา้งตามแรงซ้ือท่ีมีเขา้มาในช่วงสุดทา้ย โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.83-12.30 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.98 เซนต ์
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.33 เซนต ์หรือ 2.68%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 12.16-12.63 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.28 เซนต ์ลดลง 0.38 เซนต ์หรือ 3.00% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

29 พฤษภาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

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

กรกฎาคม 2558 12.30 11.83 11.98 12.31 -0.33 
ตุลาคม 2558 12.63 12.16 12.28 12.66 -0.38 
มีนาคม 2559 13.88 13.49 13.59 13.88 -0.29 
พฤษภาคม 2559 13.95 13.62 

662 
13.67 13.97 -0.30 

กรกฎาคม 2559 13.98 13.65 13.69 14.00 -0.31 
ตุลาคม 2559 14.18 13.86 13.92 14.22 -0.30 
มีนาคม 2560 14.66 14.41 14.46 14.67 -0.21 
พฤษภาคม 2560 14.66 14.45 14.48 14.68 -0.20 
กรกฎาคม 2560 14.63 14.41 14.46 14.65 -0.19 
ตุลาคม 2560 14.73 14.49 14.62 14.76 -0.14 
มีนาคม 2561 14.97 14.81 14.92 15.04 -0.12 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  27  พฤษภาคม  2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม  
2558 รัสเซียไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 993,500  แฮคแต มากกวา่ 5% จากพื้นท่ีเป้าหมาย 980,200     แฮค
แต  และเพิ่มข้ึน 9.0% จาก 906,900 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  27  พฤษภาคม  2558  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทภายใน 
ประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะลดลง  เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศและค่าเงินท่ีลดลง  ซ่ึง
ส่งผลใหเ้มล็ดพนัธ์ุและปุ๋ยท่ีน าเขา้มีราคาสูงข้ึน  และคาดวา่ยเูครนจะผลิตน ้าตาลได ้  1.2 ลา้นตนั  ลดลง 
42% จาก 2.08 ลา้นตนั  ท่ีผลิตไดใ้นปีก่อน และพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงเหลือ 238,000 แฮคแต จาก 333,000 
แฮคแต  ผลผลิตบ้ีทคาดวา่จะมีจ านวน 9.5 ลา้นตนั   ลดลง 38.7% จาก 15.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส าหรับ
ปริมาณการบริโภคน ้าตาลภายในประเทศคาดวา่จะมีจ านวน 1.573 ลา้นตนั โดยน ้าตาลท่ีผลิตได ้1.2 ลา้นตนั  
และยอดคงเหลือยกมาจากปีก่อน 0.56 ลา้นตนั ท าใหเ้ช่ือวา่จะมีน ้าตาลเพียงพอส าหรับปีน้ี     
  
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558  มีรายงานจากบริษทัน ้าตาลของรัฐบาลคิวบา Azcuba วา่ในปีน้ีผลผลิต 
น ้าตาลของคิวบาเพิ่มข้ึน 18%  เป็น  1.9 ลา้นตนั จาก 1.6 ลา้นตนั  ในปีก่อน  แต่ต ่ากวา่เป้าหมายซ่ึงตั้งไวท่ี้
กวา่ 2 ลา้นตนั  นบัวา่มากสุดในรอบ 11 ปี  และดีท่ีสุดนบัตั้งแต่ก่อตั้ง Azcuba ในปี 2554  หลงัจากท่ีได้
ยกเลิกกระทรวงน ้าตาลของคิวบา เม่ือผลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 1.1 ลา้นตนั  ต ่าสุดในรอบกวา่ทศวรรษ  และ
ต ่ากวา่ 8 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2533  ก่อนท่ีจะมีการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต  อน่ึง โรงงานน ้าตาลของ
คิวบา 8 ใน 56 โรงงานไดก่้อสร้างข้ึนหลงัการปฏิวติัในปี 2502  โดยคิวบาบริโภคน ้าตาลปีละ 600,000-
700,000 ตนั และมีสัญญาระยะยาวส่งออกน ้าตาลไปยงัจีนปีละ 400,000 ตนั   

วนัท่ี  28 พฤษภาคม 2558   ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  
เพียงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 722,101 726,140 -0.56 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 50,264,149 51,099,336 -1.63 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,627,147 5,693,782 -1.17 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.20 11.14 +0.54 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.80 7.85 -0.64 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 69.61 70.37 -1.08 
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เอเชีย 

วนัท่ี  27  พฤษภาคม  2558   กระทรวงเกษตรเวยีดนามรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2557/2558   
มีโรงงาน 31 โรงงาน ในจ านวน 41 โรงงาน ไดปิ้ดหีบออ้ยแลว้ โดยผลิตน ้าตาลลดลง 12% เหลือ 1.39      
ลา้นตนั และสตอ็คน ้าตาล ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 มีจ านวน 497,000 เมตริกตนั ลดลง 181,000 ตนั จาก
ปีก่อน 
 วนัท่ี  27  พฤษภาคม  2558   มีรายงานวา่ ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558  อินโดนีเซียจะเล่ือนการ
ออกใบอนุญาตการน าเขา้น ้าตาลจากเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม หลงัจากในไตรมาสท่ี 2 
อินโดนีเซียออกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลในเดือนมีนาคม จ านวน 1,050,000 เมตริกตนั    

วนัท่ี  26  พฤษภาคม  2558   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของ 
ฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2558 ดงัน้ี 

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

ปริมาณออ้ย (ตนั) 22,978,170 24,029,793 -4.38 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,287,356 2,391,087 -4.34 
โมลาส (ตนั) 929,245 951,897 -2.38 
น ้าตาลทรายดิบต่อตนัออ้ย (%) 9.95 9.95 0.04 
โมลาสต่อตนัออ้ย (%) 4.04 3.96 2.09 

 
 วนัท่ี  26  พฤษภาคม  2558   มีรายงานวา่โรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra  ของอินเดีย เพียง 

5 โรงงานเท่านั้นจากทั้งหมด 178 โรงงาน (เอกชน 79 โรงงาน และสหกรณ์ 99 โรงงาน) ไดช้ าระเงินคา้ง
จ่ายใหแ้ก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยแลว้  ทั้งน้ีจนถึงส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2557/2558  ในส้ินเดือนพฤษภาคมจะ
ยงัคงมีโรงงานเปิดหีบอยูท่ ั้งส้ิน 10 โรงงาน  และผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่ 10.45 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 7.7 
ลา้นตนั  ในปีก่อน  และเพียงวนัท่ี 30 เมษายน โรงงานไดจ่้ายเงินค่าออ้ยใหแ้ก่ชาวไร่ไปแลว้ 144 พนัลา้น
รูปี จากท่ีควรจะจ่าย 182 พนัลา้นรูปี  โดยยงัคงมียอดคา้งจ่ายอีกจ านวน 38 พนัลา้นรูปี   ในขณะท่ียอดคา้ง
จ่ายทั้งประเทศมีจ านวนทั้งส้ิน 210 พนัลา้นรูปี 
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วจิารณ์และความเห็น 
   ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลง เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูกกดดนัจากการท่ีเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  
และสตอ็คน ้าตาลปริมาณมากในแถบเอเชีย  โดยเฉพาะอินเดียและไทย  โดยราคาน ้าตาลต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ 
(New Contract low)  ตลอดอายกุารซ้ือขายของสัญญา (27 พฤษภาคม 2558)  อยา่งไรก็ดีในระดบัต ่ามีแรงซ้ือ
กลบัเขา้มา  ราคาจึงกระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  ส าหรับในระยะสั้น  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตลาดอยูใ่นขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold)  ราคาน ้าตาลมีโอกาสท่ีจะ
กระเต้ืองข้ึนไดบ้า้งตามแรงซ้ือคืนเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical Rebounded) 
 
 
 

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

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

2  มิถุนายน  2558 
 
 

 


