
www.sugarzone.in.th 

สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6  มีนาคม  2558 
             ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 2 – 6 มีนาคม  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 9 ของ

ปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยตลาด
ไดรั้บผลกระทบจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 ท่ีส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงปรากฏวา่มีการ
ส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 19,998 ล็อต  หรือประมาณ 1,015,947 เมตริกตนั  นบัวา่มากสุดนบัแต่ปี 
2532  โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิลประมาณ 730,000 เมตริกตนั ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา  
เอลซลัวาดอร์  และฮอนดูรัส  นอกจากนั้นตลาดไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนลง  แม้
ตลาดจะไดรั้บผลบวกจากข่าวท่ีบราซิลจะเพิ่มส่วนผสมเอทานอลในน ้ามนัเบนซินจาก 25% เป็น 27% ใน
วนัท่ี 16  มีนาคม 2558  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 13.18-13.87 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.44 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.33 เซนต ์หรือ 
2.40% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.37-14.11 เซนต ์ และปิด
ตลาดท่ี 13.63 เซนต ์ลดลง 0.42 เซนต ์หรือ 2.99% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
6  มีนาคม  2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
27 กุมภาพนัธ์  2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

พฤษภาคม
มมม 

2558 13.87 13.18 13.44 13.77 -0.33 
กรกฎาคม 2558 14.11 13.37 13.63 14.05 -0.42 
ตุลาคม 2558 14.80 13.97 14.20 14.72 -0.52 
มีนาคม 2559 15.81 15.08 15.22 15.76 -0.54 
พฤษภาคม 2559 15.89 15.23 15.34 15.84 -0.50 
กรกฎาคม 2559 15.85 15.21 15.32 15.80 -0.48 
ตุลาคม 2559 15.97 15.35 15.47 15.92 -0.45 
มีนาคม 2560 16.35 15.72 15.84 16.31 -0.47 
พฤษภาคม 2560 16.19 15.62 15.73 16.16 -0.43 
กรกฎาคม 2560 16.03 15.55 15.64 16.02 --0.38 
ตุลาคม 2560 15.91 15.61 15.69 16.07 -0.38 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  ตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ส้ินสุดระยะเวลาในการ
ซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 19,998 ล็อต หรือ
ประมาณ 1,015,947 เมตริกตนั นบัวา่มากสุดนบัแต่ปี 2532  โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิลประมาณ 14,365 ล็อต  
กวัเตมาลา 2,805 ล็อต  เอลซลัวาดอร์  2,533 ล็อต  และฮอนดูรัส  295 ล็อต 
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  6  มีนาคม  2558 The Russia's Sugar Producers' Union   คาดวา่ในปี 2558 การบริโภคน ้าตาล
ของเครือรัฐเอกราช (CIS) จะลดลงเหลือ 8.8  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 9 ลา้นตนั ในปีก่อน    และ
คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทจะลดลงเหลือ 6.6 ลา้นตนั  จาก 7.4 ลา้นตนั ในปีก่อน   พื้นท่ีเพาะปลูก
บ้ีทจะลดลง 10%   การน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจะลดลงเหลือ 300,000 ตนั จาก 380,000 ตนั ในปีก่อน  และการ
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 2557  สูงข้ึน 22% เป็นจ านวน 2.2 ลา้นตนั  แต่ในปี 2558  ยงัไม่มีการคาดการณ์
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบ 

วนัท่ี 3 มีนาคม 2558   Ukrtsukor รายงานวา่  เม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2557/2558  ยเูครนผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบ้ีทได ้2.090 ลา้นตนั  สูงกวา่ท่ีคาดการณ์วา่จะผลิตได ้1.7 ลา้นตนั  เทียบกบั 1.212 ลา้นตนั ในปี 
2556/2557   อน่ึง อุปทานน ้าตาลของยเูครนในปี 2557/2558 มีจ านวน 2.4 ลา้นตนั (รวมสต็อคยกมา)  ซ่ึง
มากกวา่การบริโภคซ่ึงมีจ านวน 1.6 ลา้นตนั  

วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 มีรายงานวา่อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของสหภาพศุลกากร ซ่ึง
ประกอบดว้ยรัสเซีย คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนเมษายนจะอยูท่ี่ 240 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มข้ึนจาก 203 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในเดือนมีนาคม   และกระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่   ตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินเดือน
กุมภาพนัธ์รัสเซียไดท้  าการแปรรูปน ้าตาลทรายดิบเป็นจ านวนกวา่ 105,000 ตนั 
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 3 มีนาคม 2558  มีรายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทของเยอรมนัในเดือนธนัวาคม 2557 มี
จ านวน 1,113,828  ตนั  ลดลงจาก 1,131,093 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2556   และ 1,119,984 ตนั ในเดือนธนัวาคม 
2555  รวมในปี 2557/2558 ถึงส้ินเดือนธนัวาคม เยอรมนีผลิตน ้าตาลได ้3.996  ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.526 ลา้น
ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงจาก 4.080 ลา้นตนั ในปี 2555/2556  มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 
26.462 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 22.072 ลา้นตนั ในปีก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงเหลือ 17.25%  จาก 17.82% 
ในปีก่อน  และจาก 18.28% เม่ือ 2 ปีท่ีผา่นมา 
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อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 เพียง 
วนัท่ี 28  กุมภาพนัธ์  2558  ดงัน้ี 

 
 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 372,080 347,875 +6.96 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 27,954,241 26,954,851 3.71 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,045,925 2,842,279 +7.16 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.90 10.54 +3.42 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.19 8.17 +0.24 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 75.13 77.48 -3.03 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  6  มีนาคม  2558  บริษทั Safras e Mercado คาดวา่ในปี 2558/2559 ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลซ่ึงเร่ิมเปิดหีบในเดือนเมษายน จะผลิตน ้าตาลได ้31 ลา้นตนั  ลดลง 3% จาก 32 ลา้นตนั ในฤดูการผลิต 
ปี 2557/2558 

วนัท่ี  6  มีนาคม  2558  บริษทัท่ีปรึกษา  Agroconsult คาดวา่ในปี 2558/2559  ปริมาณออ้ยเขา้หีบทาง
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีจ านวน 620 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 600 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน  
โดยจะผลิตน ้าตาลได ้33.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 2.5%  และจะผลิตเอทานอลได ้28.7 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึน 
9.5%  

วนัท่ี  5  มีนาคม  2558  มีรายงานวา่รัฐมนตรีกระทรวงพลงังานของบราซิลประกาศในวนัท่ี 4 มีนาคม 
2558  วา่ จะมีการเพิ่มสัดส่วนของเอทานอลในน ้ามนัเบนซินจาก 25% เป็น 27%  ในวนัท่ี 16  มีนาคม 2558  
โดยนบัตั้แต่ปี 2551  ซ่ึงเป็นเวลา 7 ปีมาแลว้ท่ีทางโรงงานเอทานอลของบราซิลตอ้งประสบความยากล าบากจน
ตอ้งปิดโรงงานไปมากกวา่ 60 โรง  ปัจจุบนัเม่ือไดรั้บการปรับสัดส่วนใหม่จะท าใหมี้การบริโภค Anhydrous 
เพิ่มข้ึน 9% /ปี  ซ่ึงทางโรงงานเองกล่าววา่มีสต็อคเพียงพอ  นอกจากนั้น UNICA รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ
ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ วา่ยงัคงจ ากดัอยูไ่ม่ก่ีโรงงาน  โดยในปีการ
ผลิต 2557/2558 (เมษายน-มีนาคม)  คาดวา่จะมีจ านวนทั้งส้ิน 570.6 ลา้นตนั  ลดลง 4.3%  จาก 597 ลา้นตนั ใน
ปีก่อน 
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วนัท่ี 3 มีนาคม 2558  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่  บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558 จ านวน 811,000 ตนั  ลดลงจาก 1,747,900 ตนั ในเดือนก่อน  และลดลงจาก 1.470 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส่วนน ้าตาลทรายขาวส่งออกลดลงเหลือ 45,100  ตนั จาก 83,200 ตนั ในเดือน
มกราคม และลดลงจาก 73,500 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษทัท่ีปรึกษา INTL Fc Stone คาดการณ์วา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาค
กลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) จะมีจ านวน 571 ลา้นตนั  เทียบกบั 570.1 ลา้นตนั ใน
ปี 2557/2558  โดยผลผลิตน ้ าตาลจะมีจ านวน 31.1 ลา้นตนั   และผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 26 พนัลา้น
ลิตร  ซ่ึง FC Stone คาดวา่ออ้ยจะน าไปใชใ้นการผลิตเอทานอล 57.7%  และจะใชใ้นการผลิตน ้าตาลเพียง 
42.3% 
 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 3 มีนาคม 2558   ABARES  เพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2557/2558  
ไวท่ี้ 4.7 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)   จาก 4.6 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนธนัวาคม  และเพิ่มข้ึน 7% 
จาก 4.380 ลา้นตนั  ท่ีผลิตไดใ้นปี 2556/2557  ส าหรับปี 2558/2559  คาดวา่จะผลิตเพิ่มข้ึน 6%  เป็น 4.962 ลา้น
ตนั  ส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลในปี 2557/2558  จะอยูท่ี่  3.361 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 10% จาก 3.052 ลา้นตนั  
ในปี 2556/2557  และจะเพิ่มข้ึน 7%  เป็น 3.594 ลา้นตนั ในปี 2558/2559 
 
เอเชีย 

วนัท่ี  6  มีนาคม  2558   สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของจีน ในช่วง 5  
เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม – กนัยายน)  เม่ือเทียบกบักบัช่วงเวลาเดียวกนัของฤดูการผลิตปี 
2556/2557 เป็นดงัน้ี 
                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 

น ้าตาลจากออ้ย  6,549.2 8,475.6 
น ้าตาลจากบ้ีท       737.8      746.3 

รวม 7,287.0 9,221.9 
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วนัท่ี 2 มีนาคม 2558  กรมศุลกากรของจีน รายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมกราคม 2558 
จ านวน 388,766 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนจาก  365,976 ตนั ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึน 33% จาก 
290,902  ตนั ในช่วงเวลาเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดย 82% น าเขา้จากบราซิล  14% จากไทย  และเกือบ 3% 
จากเกาหลีใต ้ รวมจีนน าเขา้น ้าตาลใน 4 เดือนแรกของปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 1.480 ลา้น
ตนั  ลดลงจาก 1.921 ลา้นตนั ท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556/2557  ส าหรับปริมาณน าเขา้ในปี 
2556/2557 มีจ านวน ทั้งส้ิน 4.054 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.688 ลา้นตนั ในปี 2555/2556  ส่วนปริมาณการ
ส่งออกในเดือนมกราคม 2558  มีจ านวน 4,650 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 5,149 ตนั  
ในช่วงเวลาเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยประเทศปลายทางไดแ้ก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย   
ปริมาณการส่งออกใน 4 เดือนแรกของปี 2557/2558 อยูท่ี่ 16,203 ตนั ลดลงจาก 17,847 ตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  และปริมาณส่งออกโดยรวมในปี 2556/2557 มีจ านวน 51,014  ตนั  เทียบกบั 49,898 ตนั 
ในปี 2555/2556  

วนัท่ี  5  มีนาคม  2558  มีรายงานวา่  โรงงานน ้าตาลและสหกรณ์ในอินเดียท่ีผลิตเอทานอล   และ    
เอทานอลท่ีผลิตไดจ้  านวน 1 ใน 4 น าไปเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพส าหรับผสมกบัน ้ามนัจะไดรั้บสิทธิในการขอรับ
เงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ  อยา่งไรก็ตามโรงงานท่ีไม่ไดผ้ลิตเอทานอลก็ยงัคงไดรั้บเงินอุดหนุน
การส่งออกน ้าตาลทรายดิบภายใตโ้ครงการท่ีเก่ียวขอ้งของภาครัฐ 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2558  ISMA รายงานวา่ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีการผลิต 2557/2558 (ตุลาคม-
กนัยายน)  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 19.4 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   เพิ่มข้ึนจาก 14.528 ลา้นตนั ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์โรงงานผลิตน ้าตาลได ้  2.692 ลา้นตนั ลดลง
จาก 3.225 ลา้น ใน 2 สัปดาห์ก่อนหนา้ แต่เพิ่มข้ึนจาก 2.515 ลา้น ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีมีโรงงาน
น ้าตาลจ านวน  511 โรงงานไดท้  าการผลิตน ้าตาล ลดลงจาก 518 โรงงาน ในช่วงคร่ึงแรกของเดือน แต่เพิ่มข้ึน
จาก 455 โรงงาน ในปีก่อน โดยรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได ้ 4.960  ลา้นตนั  เทียบกบั 4.340 ลา้นตนั  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงาน 118 โรงงานท่ีท าการผลิตน ้าตาล  รัฐ Maharashtra  มีโรงงาน 177 
โรงงานท่ีผลิตน ้าตาลจนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ผลิตน ้าตาลได ้  7.4 ลา้นตนั เทียบกบั 5.754 ลา้นตนั ในปีก่อน  
และรัฐ Karnataka  ผลิตน ้าตาลจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ได ้3.280  ลา้นตนั  เทียบกบั 3.094 ลา้นตนั ในปีก่อน  
มีโรงงาน 63 โรงงาน ท่ีท าการผลิต เทียบกบั 56 โรงงานในปีก่อน  

วนัท่ี 2 มีนาคม 2558  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู 
การผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2558 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ปริมาณออ้ย (ตนั) 15,565,486 16,152,774 -3.64 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,501,377 1,561,472 -3.85 
โมลาส (ตนั) 560,510 582,513 -3.78 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.65 9.67 -0.22 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.60 3.61 -0.15 

 
วจิารณ์และความเห็น 
  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากน ้าตาลท่ีส่งมอบเป็นปริมาณ
มาก  หลงัจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง  นอกจากนั้นยงัไดรั้บ
แรงกดดนัจากแนวโนม้ผลผลิตฤดูใหม่ของบราซิล  ซ่ึงคาดวา่จะมีจ านวนมาก  ค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อน
ค่าลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปี   และการคาดการณ์ปริมาณการส่งออกน ้าตาลของอินเดีย  แรงขายท่ีมีเขา้
มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 
5 ปี ท่ี 13.18 เซนต ์ (4 มีนาคม 2558)  ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-
covering)  ประกอบกบัข่าวบราซิลจะเพิ่มส่วนผสมเอทานอลในน ้ามนัเบนซินจาก 25%  เป็น 27%  ในวนัท่ี 
16 มีนาคม 2558  เป็นตน้ไป  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไป
จากเดิม  และเน่ืองจากตลาดอยูใ่นขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold) ดงันั้นราคามีโอกาสท่ีจะ
กระเต้ืองข้ึนไดบ้า้งตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical Rebounded) 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

9  มีนาคม 2558 
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