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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27  เมษายน – 1  พฤษภาคม  2558 
                        

       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี 17 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อน โดยในสัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2558 แรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายท่ีมี
เขา้มาค่อนขา้งมาก และน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.98 เซนต ์ปรากฏ
วา่มีการส่งมอบน ้าตาลมากเป็นประวติัการณ์ถึง 37,611 ล็อต หรือ 1.9 ลา้นตนั โดยบริษทั Wilmar 
International Ltd. เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลจากบราซิล ส่วนท่ีเหลือมาจาก
กวัเตมาลา ฮอนดูรัส อาร์เจนตินา คอสตาริกา เอลซลัวาดอร์ เมก็ซิโก นิคารากวั และเปรู หลงัจากนั้นราคา
น ้าตาลยงัคงปรับตวัลดลงอีก โดยตลาดถูกกดดนัจากการส่งมอบน ้าตาลเป็นปริมาณมาก และค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีแขง็แกร่งข้ึน ในขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม
สัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.81-13.50 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.91 
เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.28 เซนต ์ หรือ 2.12% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.27-13.90 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.33 เซนต ์ลดลง 0.29 เซนต ์หรือ 2.13% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

 * เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

1 พฤษภาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2558 

เปล่ียนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม
มมม 

2558 13.48 12.76 12.98* 13.23 -0.25 
กรกฎาคม 2558 13.50 12.81 12.91 13.19 -0.28 
ตุลาคม 2558 13.90 13.27 13.33 13.62 -0.29 
มีนาคม 2559 15.02 14.43 14.47 14.76 -0.29 
พฤษภาคม 2559 15.09 14.50 14.54 14.81 -0.27 
กรกฎาคม 2559 15.06 14.47 14.53 14.77 -0.24 
ตุลาคม 2559 15.23 14.65 14.71 14.93 -0.22 
มีนาคม 2560 15.65 15.11 15.15 15.41 -0.26 
พฤษภาคม 2560 15.54 15.06 15.07 15.30 -0.23 
กรกฎาคม 2560 15.46 14.97 14.98 15.19 -0.21 
ตุลาคม 2560 15.54 15.05 15.06 15.25 -0.19 
มีนาคม 2561 15.73 15.23 15.26 15.42 -0.16 
    14.95   



www.sugarzone.in.th 

- 2 - 
ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2558 ICE Future U.S. รายงานวา่ น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2558 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ปรากฎวา่บริษทั Wilmar 
International Ltd.  เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด จ านวน 37,611 ล็อต หรือ 1.9 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า 547 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ นบัวา่รับมอบน ้าตาลมากสุดตั้งแต่ปี 2532 โดยน ้าตาลส่วนใหญ่มาจากบราซิล ส่วนท่ีเหลือมา
จาก กวัเตมาลา ฮอนดูรัส อาร์เจนติน่า คอสตาริกา เอลซลัวาดอร์ เมก็ซิโก นิคารากวั และเปรู  
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  29  เมษายน 2558   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 และปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 15 เมษายน 2558 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 18,299 16,425 +11.41 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 548 559 -1.99 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 801 661 +21.06 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 104.41 103.83 +0.56 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 30.10 34.41 -12.53 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 69.90 65.59 +6.57 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี  28  เมษายน 2558   หนงัสือพิมพ ์Bribie Weekly ของออสเตรเลียรายงานวา่  โรงงานน ้าตาล 
Millaquin ในเมือง Bundaderg จะเร่ิมเปิดหีบในวนัท่ี 9  มิถุนายน   และโรงงาน  Bingera  จะเปิดหีบในวนัท่ี 
15 มิถุนายน  ทั้งน้ี  ปริมาณผลผลิตออ้ยจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.75 ลา้นตนั  จาก 1.56 ลา้นตนั ในปีก่อน 
เอเชีย 

วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2558 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้ าตาลของอินเดีย
ในปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีจ านวน 27.37 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 14.27% และคาดวา่
ผลผลิตน ้าตาลในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 27.8-28.0 ลา้นตนั เทียบกบั 24.3 ลา้นตนั ในปี 2556/2557 โดยมี
โรงงานน ้าตาล 130 โรงงาน จากจ านวนทั้งส้ิน 532 โรงงาน ท่ียงัเปิดด าเนินการผลิตอยู ่และผลผลิตน ้าตาลใน
รัฐ Maharashtra มีจ านวนถึง 10.35 ลา้นตนั 

วนัท่ี  29  เมษายน 2558  มีรายงานวา่อินเดียไดป้ระกาศข้ึนภาษีน าเขา้น ้าตาลถึง 40% จาก 25% เพื่อ
ช่วยพยงุราคาน ้าตาลภายในประเทศท่ีตกต ่าและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เน่ืองจากเกิดผลผลิต
น ้าตาลส่วนเกิน(Surplus) 5 ปีติดต่อกนั ซ่ึงท าใหร้าคาน ้าตาลตกต ่าลง และท าใหโ้รงงานน ้าตาลเป็นหน้ีคา้ง
จ่าย 
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เกษตรกรชาวไร่ออ้ยประมาณ 201 พนัลา้นรูปี การท่ีผูค้า้น าเขา้น ้าตาลท าใหมี้น ้าตาลส่วนเกินในตลาดเพิ่มข้ึน 
และหลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศข้ึนภาษีน าเขา้น ้าตาล มีการซ้ือขายน ้าตาลในตลาดสูงข้ึนประมาณ 5%     

วนัท่ี  28  เมษายน 2558  IBEX  รายงานผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานในปี 2557/2558  คาดวา่จะ
ลดลง 500,000 ตนั  เน่ืองจากความล่าชา้ในการหีบออ้ยและการเพาะปลูกท่ีลดลง  โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
ปากีสถานผลิตน ้าตาลได ้4.77 ลา้นตนั 
 วนัท่ี  27  เมษายน 2558  The Minister of State-Owned Enterprises ของอินโดนีเซียได ้เรียกร้องให้
รัฐบาลลงโทษผูค้า้ท่ีขายน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิไปยงัตลาดผูบ้ริโภค  ทั้งน้ีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ย  โดยป้องกนัไม่ใหร้าคาน ้าตาลลดต ่าลงอีก 
 วนัท่ี  27  เมษายน 2558  มีรายงานวา่  นายกรัฐมนตรีของเวยีดนามไดอ้นุมติัใหเ้วยีดนามน าเขา้
น ้าตาลทรายจากลาวเพิ่มเติมอีก 50,000 ตนั โดยเสียภาษีน าเขา้ 2.5% ทั้งน้ีน ้าตาลท่ีน าเขา้พิเศษถูกด าเนินการ 
โดยกระทรวงเกษตรและพฒันาชนบท 

 
วจิารณ์และความเห็น 
 
   ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั
ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในสัปดาห์น้ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 ส้ินสุดระยะเวลาใน
การซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.98 เซนต ์ ปรากฏวา่บริษทั Wilmar 
International Ltd. เป็นผูรั้บมอบน ้าตาลทั้งหมด จ านวน 37,611 ล็อต หรือประมาณ 1.9 ลา้นตนั ส่วนใหญ่เป็น
น ้าตาลจากบราซิล (1.46 ลา้นตนั)  การรับมอบน ้าตาลเป็นจ านวนมากดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อตลาด
น ้าตาล นอกจาก นั้นตลาดยงัถูกกดดนัจากแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค กอร์ปกบัค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ไดแ้ขง็แกร่งข้ึน ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ 
เขา้มาสนบัสนุนตลาด ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ/ค่าเงินเรียลของบราซิล 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

6  พฤษภาคม 2558 
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