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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  26 - 30  ตุลาคม   2558 
                        

ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ ( 26 - 30  ตุลาคม 2558 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์      
ที่ 43 ของปี 2558 เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน   โดยราคา
เคลื่อนไหวขึ้นลงตามแรงซื้อและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เป็นหลัก  ในวันแรกของสัปดาห์
ราคาน้้าตาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน  ตามข่าว Unica รายงานปริมาณอ้อยเข้าหีบทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วง    
1-15 ตุลาคม 2558 ที่มีจ้านวน 36.133 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.3% ผลผลิต
น้้าตาล 2.09 ล้านตัน ลดลง 11.6%  และผลผลิตเอทานอล 1.680 พันล้านลิตร  ลดลง 12.2%   และต่อมา
ราคาน้้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน (28 ตุลาคม 2558)  อันเป็นผลจากแรงซื้อทาง
เทคนิค และการแข็งค่าของเงินเรียลบราซิลซึ่งลดแรงจูงใจในการขายน้้าตาลสกุลเหรียญสหรัฐฯ ของกลุ่มผู้ผลิต
บราซิล   ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาบ้างตามแรงขายเพื่อท้าก้าไร (Profit  taking) ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.18-14.80 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้าย
ที ่ 14.52 เซนต์ เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.24 เซนต์ หรือ 1.68% และราคาน้้าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.90-14.36 เซนต์ และปิดตลาดที่ 14.17 เซนต์ เพ่ิมข้ึน 0.16 
เซนต์ หรือ 1.14% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

30 ตุลาคม  
2558 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม  

2558 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.80 14.18 14.52 14.28 +0.24 
พฤษภาคม 2559 14.36 13.90 14.17 14.01 +0.16 
กรกฎาคม 2559 14.10 13.64 13.93 13.79 +0.14 
ตุลาคม 2559 14.12 13.67 13.96 13.82 +0.14 
มีนาคม 2560 14.55 14.10 14.34 14.26 +0.08 
พฤษภาคม 2560 14.35 13.92 14.20 14.08 +0.12 
กรกฎาคม 2560 14.17 13.74 14.06 13.90 +0.16 
ตุลาคม 2560 14.21 13.82 14.11 13.97 +0.14 
มีนาคม 2561 14.45 14.14 14.36 14.25 +0.11 
พฤษภาคม 2561 14.34 14.11 14.32 14.19 +0.13 
กรกฎาคม 2561 14.31 14.16 14.29 14.16 +0.13 
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ข่าวท่ีส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 28 ตุลาคม 2558  มีรายงานว่าเกษตรกรชาวไร่บี้ทของรัสเซียเก็บเกี่ยวบี้ทถึง ณ วันที่ 26  
ตุลาคม  2558 แล้วจ้านวน 853,800 แอคแต  หรือ 84.1% ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวทั้งหมด เทียบกับ 759,100 
แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557  โดยเก็บเก่ียวบี้ทได้  32.0 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 27.9 ล้านตัน ในปี
ก่อน  ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 37.46 ตัน/แฮคแต จาก 36.73  ตัน/แฮคแต  ในปีก่อน   และพ้ืนที่เก็บ
เกี่ยวบี้ทในปีนี้จะมีจ้านวน 1,021,500 แฮคแต 

วันที่ 27 ตุลาคม 2558  The Institute for Agricultural Market Studies ของรัสเซียรายงานว่า 
ในเดือนกันยายนรัสเซียผลิตน้้าตาลจากบี้ทได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง 1.243 ล้านตัน  เทียบกับเดือนสิงหาคม
ที่ผลิตน้้าตาลได้ประมาณ 415,000 ตัน    ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า  ผลผลิตในช่วงสองเดือนได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
พ้ืนที่เพาะปลูกบี้ทเพ่ิมขึ้น 11.2%  โดยพื้นที่เพาะปลูกบี้ทที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าประมาณการของกระทรวงเกษตรที่
เพ่ิมข้ึนเพียง  0.6%  ปริมาณผลผลิตบี้ทต่อแฮคแตเพ่ิมข้ึน 3.1%  และผลผลิตน้้าตาลต่อแฮคแตเพ่ิมขึ้น 0.6%  
และคาดว่าในเดือนตุลาคมจะผลิตน้้าตาลได้ประมาณ  1.48 ล้านตัน   และรัสเซียมีความต้องการบริโภคน้้าตาล
อยู่ที่ประมาณ 5.5 -5.6 ล้านตัน ต่อปี 

วันที่ 28 ตุลาคม 2558   กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยูเครน รายงานว่า  
เกษตรกรชาวไร่บี้ทของยูเครนเก็บเก่ียวบี้ทถึง ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2558 แล้วจ้านวน 147,000 แฮคแต  
หรือ 62% ของพ้ืนที่เพาะปลูก ในฤดูนี้ 238,000 แฮคแต โดยเก็บเก่ียวบี้ทได้ 5.8 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก 5.2 
ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ย 39.36 ตัน/แฮคแต ลดลงจาก 43.9 ตัน/แฮคแต ในปี
ก่อน 

  วันที่ 28 ตุลาคม 2558   กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 27  ตุลาคม  
2558   

เบลารุสเก็บเก่ียวบี้ทได้ 82,100 แฮคแต หรือ 82.7% ของพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูกาลนี้  โดยเก็บเก่ียวบี้ทได้ 
2,626,300 ตัน ลดลงจาก 3,297,200 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ผลผลิตเฉลี่ย 31.99 ตัน/แฮค
แต ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 45.76 ตัน/แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  อย่างไรก็ตามเปอร์เซนต์น้้าตาล
เฉลี่ยอยู่ที่ 16.77% เพิ่มขึ้นจาก 16.53% และในปี 2559  มีการเพาะปลูกบี้ทจ้านวน 99,300 แฮคแต 
 
ยุโรปตะวันตก 

วันที่ 29 ตุลาคม 2558  มีรายงานว่าในปี 2557/2558 (ตุลาคม-กันยายน)  สหภาพยุโรป (EU) 
ส่งออกน้้าตาลตามโควตาจ้านวน 129,328.5 ตัน   ส่วนใหญ่น้้าตาลที่ส่งออกมาจากฝรั่งเศส ( 34,000 ตัน) 
เนเธอร์แลนด์ (29,000 ตัน) สหราชอาณาจักร (22,000 ตัน), โปแลนด์ (13,000 ตัน) เบลเยี่ยม (10,000 
ตัน) และเยอรมนี (10,000 ตัน)  ส่วนที่เหลือเป็นน้้าตาลจากออสเตรีย, อิตาลี, สโลวีเนีย, สวีเดน, โปรตุเกส, 
เดนมาร์ก และลิทัวเนีย  
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วันที่ 28 ตุลาคม 2558    F.O. Licht  คาดว่าผลผลิตน้้าตาลทรายขาวในฤดูการผลิตนี้ของสหภาพ

ยุโรป (EU)  28 ประเทศ จะลดลง 24% เหลือ 13.6 ล้านตัน  นับว่าต่้าสุดตั้งแต่ปี 2514  ทั้งนี้ เนื่องจากบาง
ประเทศในยุโรปประสบภาวะแห้งแล้ง  และบางประเทศผลผลิตน้้าตาลน้อยกว่าโควตาที่ก้าหนด  ในขณะที่
ผลผลิตบี้ท/ แฮคแต จะลดลงจากปีก่อน 8.4% 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 กระทรวงกษตรของเม็กซิโกรายงานว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิตป ี
2557/2558 (ตุลาคม-กันยายน)  การส่งออกของเม็กซิโกลดลงเหลือ 1,431,444 ตัน (tel quel) จาก 
2,398,588 ตัน  ในปีก่อน  โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง 23% มาอยู่ที่ 1,276,782 ตัน  จาก 
1,663,135 ตัน   ขณะที่ปริมาณการส่งออกไปยังตลาดโลกลดลง 80% มาอยู่ที่ 131,289 ตัน  จาก 
670,380 ตัน   
 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2558  Datagro  รายงานว่า  ในปี 2558/2559 (กันยายน-สงิหาคม) ปริมาณ
ฝนทางภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลต่้ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะท้าให้ปริมาณอ้อยลดลงเหลือจ้านวน 
52.0 ล้านตัน จาก 59.2 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน และ 62.5 ล้านตัน  ในประมาณการเดือน
สิงหาคม  ในทางตรงกันข้ามทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะมีปริมาณอ้อย 605.9 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก 604.6 
ล้านตัน ในการประมาณการคราวก่อน รวมปริมาณอ้อยทั้งประเทศจะลดลงเหลือ 657.9 ล้านตัน จาก 663.9 
ล้านตัน ในการประมาณการคราวก่อน  และจะผลิตน้้าตาลได้ 35.0 ล้านตัน (tel quel) เพ่ิมข้ึนจาก 34.7 ล้าน
ตัน ส่วนผลผลิต       เอทานอลจะลดลงเหลือ 30.02 พันล้านลิตร จาก 30.46 พันล้านลิตร ในประมาณการ
คราวก่อน ทางภาคกลาง-ใตจ้ะผลิตน้้าตาลได้ 31.89 ลา้นตัน ขณะที่ทางภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือผลิต
น้้าตาลได้ 3.11 ล้านตัน  และทางภาคกลาง-ใต้ผลิตเอทานอลได้ 28.04 พันล้านลิตร  ขณะที่ทางภาคเหนือ-
ตะวันออกเฉียงเหนือจะผลิต เอทานอลได้ 1.98 พันล้านลิตร   
 วันที่ 26 ตลุาคม 2558  Unica  รายงานผลผลิตอ้อย น้้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังนี้                                                                              

รายการ ปี 2558/2559 ปี 
2557/2558 

เปลี่ยนแปลง (%) 
ผลผลติอ้อย (ล้านตัน) 480.439 480.850 -0.1 
ผลผลติน้า้ตาล (ล้านตนั) 25.346 27.445 -7.6 
ผลผลติเอทานอล (ล้านลิตร) 21.870 21.590 1.3 
ผลผลติน้า้ตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 132.75 13.45 -2.7 
อ้อยน้าไปผลิตน้้าตาล (%) 41.71 43.90 -5.0 
อ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 58.29 56.10 +3.9 
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เอเชีย 

วันที่ 28 ตุลาคม 2558    มีรายงานว่าในปัจจุบันราคาอ้อยในเวียดนามเพ่ิมขึ้นเป็น 1.02-1.15 
ล้านดอง (45.74-51.60 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อตัน เทียบกับ 970,000 ดอง/ตัน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  ทั้งนี้  
เนื่องจากคาดว่าจะขาดแคลนปริมาณอ้อยเข้าหีบ  อนึ่ง สมาคมอ้อยและน้้าตาลเวียดนาม (VSSA)  คาดว่าที่
เพาะปลูกอ้อยในปี 2558/2559 จะมีจ้านวน 41,890 แฮคแต  ลดลงจากปีก่อน 6,000 แฮคแต  และ
ผลผลิตอ้อยจะลดลง 25-30%  เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลงและสภาพอากาศท่ีเลวร้าย 

วันที่ 28 ตุลาคม 2558   มีรายงานว่า  กระทรวงอาหารของอินเดียเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่เกษตรชาวไร่อ้อยจ้านวน 47.50 รูปี/ตันอ้อย ในฤดูการผลิตใหม่ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  จากที่
เสนอให้จ่ายเงินอุดหนุน 55.00 รูปี/ตันอ้อย ก่อนหน้านี้ โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาราคาน้้าตาลได้ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนประมาณ 21%   และปัจจุบันราคาน้้าตาลอยู่ที่ 28-29 รูปี/กิโลกรัม  ทั้งนี้ เงินที่รัฐบาลจะให้การ
อุดหนุน 47.50 รูปี/ตันอ้อย  ส้าหรับน้้าตาลจ้านวน 25.5 ล้านตัน    คิดเป็นจ้านวนเงินประมาณ 12 พันล้าน
รูปี   
 

 

วิจารณ์และความเห็น 
                    ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน   โดยในช่วงต้นของสัปดาห์ราคาน้้าตาลจะได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ตามข่าวที่ Unica 
รายงานว่าปริมาณอ้อยและน้้าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2558/2559 ในช่วงวันที่ 1-15 ตุลาคม 
2558 ที่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับแรงซื้อทางเทคนิคและการแข็งค่าของเงินเรียลบรา
ซิลที่ลดแรงจูงใจในการขายน้้าตาลสกุลเหรียญสหรัฐฯ ของกลุ่มผู้ผลิตบราซิล  ซึ่งส่งผลให้ราคาน้้าตาลปรับตัว
สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน (28 ตุลาคม 2558)  แต่เนื่องจากตลาดขาดแรงซื้อที่ต่อเนื่องและต้อง
เผชิญกับแรงขายเพ่ือท้ากไร (Profit taking)  ส่งผลให้ราคาน้้าตาลปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์  
แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการขาดแคลนผลผลิตน้้าตาลก็ตาม ส้าหรับในระยะสั้น ๆ  เนื่องจากราคา
น้้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมากราคาน้้าตาลอาจปรับตัวลดลงบ้างตามแรงขายเนื่องจากปัจจัยทางด้าน
เทคนิค (Technical correction)  ก่อนที่จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนในระยะถัดไป  
 
                                      ..................................................        
 

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
2 พฤศจิกายน 2558 

 


