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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2558
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 2 – 6 มีนาคม 2558) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 9 ของ
ปี 2558 ราคาน้ าตาลเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยตลาด
ได้รับผลกระทบจากน้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 ที่สิ้นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลงปรากฏว่ามีการ
ส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ นจานวน 19,998 ล็อต หรื อประมาณ 1,015,947 เมตริ กตัน นับว่ามากสุ ดนับแต่ปี
2532 โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิ ลประมาณ 730,000 เมตริ กตัน ส่ วนที่เหลือเป็ นน้ าตาลจากกัวเตมาลา
เอลซัลวาดอร์ และฮอนดูรัส นอกจากนั้นตลาดได้รับผลกระทบจากค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่อ่อนลง แม้
ตลาดจะได้รับผลบวกจากข่าวที่บราซิ ลจะเพิม่ ส่ วนผสมเอทานอลในน้ ามันเบนซิ นจาก 25% เป็ น 27% ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคลื่อนไหวอยู่
ระหว่าง 13.18-13.87 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 13.44 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.33 เซนต์ หรื อ
2.40% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.37-14.11 เซนต์ และปิ ด
ตลาดที่ 13.63 เซนต์ ลดลง 0.42 เซนต์ หรื อ 2.99%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
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- 2ข่ าวทีส่ าคัญ
น้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 ตลาดนิวยอร์ คหมายเลข 11 สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการ
ซื้ อขายลงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ นจานวน 19,998 ล็อต หรื อ
ประมาณ 1,015,947 เมตริ กตัน นับว่ามากสุ ดนับแต่ปี 2532 โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิ ลประมาณ 14,365 ล็อต
กัวเตมาลา 2,805 ล็อต เอลซัลวาดอร์ 2,533 ล็อต และฮอนดูรัส 295 ล็อต
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 6 มีนาคม 2558 The Russia's Sugar Producers' Union คาดว่าในปี 2558 การบริ โภคน้ าตาล
ของเครื อรัฐเอกราช (CIS) จะลดลงเหลือ 8.8 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) จาก 9 ล้านตัน ในปี ก่อน และ
คาดว่าผลผลิตน้ าตาลทรายขาวจากบี้ทจะลดลงเหลือ 6.6 ล้านตัน จาก 7.4 ล้านตัน ในปี ก่อน พื้นที่เพาะปลูก
บี้ทจะลดลง 10% การนาเข้าน้ าตาลทรายขาวจะลดลงเหลือ 300,000 ตัน จาก 380,000 ตัน ในปี ก่อน และการ
นาเข้าน้ าตาลทรายดิบในปี 2557 สู งขึ้น 22% เป็ นจานวน 2.2 ล้านตัน แต่ในปี 2558 ยังไม่มีการคาดการณ์
นาเข้าน้ าตาลทรายดิบ
วันที่ 3 มีนาคม 2558 Ukrtsukor รายงานว่า เมื่อสิ้ นสุ ดฤดูการผลิตปี 2557/2558 ยูเครนผลิตน้ าตาล
ทรายขาวจากบี้ทได้ 2.090 ล้านตัน สู งกว่าที่คาดการณ์วา่ จะผลิตได้ 1.7 ล้านตัน เทียบกับ 1.212 ล้านตัน ในปี
2556/2557 อนึ่ง อุปทานน้ าตาลของยูเครนในปี 2557/2558 มีจานวน 2.4 ล้านตัน (รวมสต็อคยกมา) ซึ่ ง
มากกว่าการบริ โภคซึ่ งมีจานวน 1.6 ล้านตัน
วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีรายงานว่าอัตราภาษีนาเข้าน้ าตาลทรายดิบของสหภาพศุลกากร ซึ่ง
ประกอบด้วยรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุ ส ในเดือนเมษายนจะอยูท่ ี่ 240 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจาก 203
เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ในเดือนมีนาคม และกระทรวงเกษตรของรัสเซี ยรายงานว่า ตั้งแต่ตน้ ปี จนถึงสิ้ นเดือน
กุมภาพันธ์รัสเซียได้ทาการแปรรู ปน้ าตาลทรายดิบเป็ นจานวนกว่า 105,000 ตัน
ยุโรปตะวันตก
วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีรายงานผลผลิตน้ าตาลทรายขาวจากบี้ทของเยอรมันในเดือนธันวาคม 2557 มี
จานวน 1,113,828 ตัน ลดลงจาก 1,131,093 ตัน ในเดือนธันวาคม 2556 และ 1,119,984 ตัน ในเดือนธันวาคม
2555 รวมในปี 2557/2558 ถึงสิ้ นเดือนธันวาคม เยอรมนีผลิตน้ าตาลได้ 3.996 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.526 ล้าน
ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน แต่ลดลงจาก 4.080 ล้านตัน ในปี 2555/2556 มีบ้ ีทที่ผา่ นกระบวนการผลิต
26.462 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 22.072 ล้านตัน ในปี ก่อน แต่เปอร์ เซนต์น้ าตาลลดลงเหลือ 17.25% จาก 17.82%
ในปี ก่อน และจาก 18.28% เมื่อ 2 ปี ที่ผา่ นมา
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-3อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 4 มีนาคม 2558 สานักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิ โกปี 2557/2558 เพียง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

รายการ
พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต)
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
ปริ มาณน้ าตาล (ตัน)
อัตราการหี บสกัด (%)
ผลผลิตน้ าตาล (ตัน/เฮคแต)
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต)

ปี 2557/2558
372,080
27,954,241
3,045,925
10.90
8.19
75.13

ปี 2556/2557
347,875
26,954,851
2,842,279
10.54
8.17
77.48

เปลีย่ นแปลง (%)
+6.96
3.71
+7.16
+3.42
+0.24
-3.03

อเมริกาใต้
วันที่ 6 มีนาคม 2558 บริ ษทั Safras e Mercado คาดว่าในปี 2558/2559 ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิลซึ่งเริ่ มเปิ ดหี บในเดือนเมษายน จะผลิตน้ าตาลได้ 31 ล้านตัน ลดลง 3% จาก 32 ล้านตัน ในฤดูการผลิต
ปี 2557/2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558 บริ ษทั ที่ปรึ กษา Agroconsult คาดว่าในปี 2558/2559 ปริ มาณอ้อยเข้าหีบทาง
ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะมีจานวน 620 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจาก 600 ล้านตัน ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน
โดยจะผลิตน้ าตาลได้ 33.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 2.5% และจะผลิตเอทานอลได้ 28.7 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น
9.5%
วันที่ 5 มีนาคม 2558 มีรายงานว่ารัฐมนตรี กระทรวงพลังงานของบราซิ ลประกาศในวันที่ 4 มีนาคม
2558 ว่า จะมีการเพิ่มสัดส่ วนของเอทานอลในน้ ามันเบนซิ นจาก 25% เป็ น 27% ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยนับตั้แต่ปี 2551 ซึ่ งเป็ นเวลา 7 ปี มาแล้วที่ทางโรงงานเอทานอลของบราซิ ลต้องประสบความยากลาบากจน
ต้องปิ ดโรงงานไปมากกว่า 60 โรง ปั จจุบนั เมื่อได้รับการปรับสัดส่ วนใหม่จะทาให้มีการบริ โภค Anhydrous
เพิ่มขึ้น 9% /ปี ซึ่ งทางโรงงานเองกล่าวว่ามีสต็อคเพียงพอ นอกจากนั้น UNICA รายงานปริ มาณอ้อยเข้าหีบ
ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลในช่วงครึ่ งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ ว่ายังคงจากัดอยูไ่ ม่กี่โรงงาน โดยในปี การ
ผลิต 2557/2558 (เมษายน-มีนาคม) คาดว่าจะมีจานวนทั้งสิ้ น 570.6 ล้านตัน ลดลง 4.3% จาก 597 ล้านตัน ใน
ปี ก่อน
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-4วันที่ 3 มีนาคม 2558 กระทรวงการค้าของบราซิ ลรายงานว่า บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลทรายดิบในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 811,000 ตัน ลดลงจาก 1,747,900 ตัน ในเดือนก่อน และลดลงจาก 1.470 ล้านตัน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนน้ าตาลทรายขาวส่ งออกลดลงเหลือ 45,100 ตัน จาก 83,200 ตัน ในเดือน
มกราคม และลดลงจาก 73,500 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
วันที่ 2 มีนาคม 2558 บริ ษทั ที่ปรึ กษา INTL Fc Stone คาดการณ์วา่ ปริ มาณอ้อยเข้าหี บทางภาค
กลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) จะมีจานวน 571 ล้านตัน เทียบกับ 570.1 ล้านตัน ใน
ปี 2557/2558 โดยผลผลิตน้ าตาลจะมีจานวน 31.1 ล้านตัน และผลผลิตเอทานอลจะมีจานวน 26 พันล้าน
ลิตร ซึ่ง FC Stone คาดว่าอ้อยจะนาไปใช้ในการผลิตเอทานอล 57.7% และจะใช้ในการผลิตน้ าตาลเพียง
42.3%
โอเชียเนีย
วันที่ 3 มีนาคม 2558 ABARES เพิ่มประมาณการผลผลิตน้ าตาลของออสเตรเลียในปี 2557/2558
ไว้ที่ 4.7 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) จาก 4.6 ล้านตัน ในประมาณการเดือนธันวาคม และเพิม่ ขึ้น 7%
จาก 4.380 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปี 2556/2557 สาหรับปี 2558/2559 คาดว่าจะผลิตเพิ่มขึ้น 6% เป็ น 4.962 ล้าน
ตัน ส่ วนปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลในปี 2557/2558 จะอยูท่ ี่ 3.361 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% จาก 3.052 ล้านตัน
ในปี 2556/2557 และจะเพิ่มขึ้น 7% เป็ น 3.594 ล้านตัน ในปี 2558/2559
เอเชีย
วันที่ 6 มีนาคม 2558 สมาคมน้ าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน้ าตาลทรายขาวของจีน ในช่วง 5
เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม – กันยายน) เมื่อเทียบกับกับช่วงเวลาเดียวกันของฤดูการผลิตปี
2556/2557 เป็ นดังนี้
หน่วย : 1,000 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว)
รายการ
น้ าตาลจากอ้อย
น้ าตาลจากบี้ท
รวม

ปี 2557/2558
6,549.2
737.8
7,287.0

ปี 2556/2557
8,475.6
746.3
9,221.9
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-5วันที่ 2 มีนาคม 2558 กรมศุลกากรของจีน รายงานว่า จีนนาเข้าน้ าตาลในเดือนมกราคม 2558
จานวน 388,766 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) เพิ่มขึ้นจาก 365,976 ตัน ในเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 33% จาก
290,902 ตัน ในช่วงเวลาเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดย 82% นาเข้าจากบราซิล 14% จากไทย และเกือบ 3%
จากเกาหลีใต้ รวมจีนนาเข้าน้ าตาลใน 4 เดือนแรกของปี 2557/2558 (ตุลาคม-กันยายน) มีจานวน 1.480 ล้าน
ตัน ลดลงจาก 1.921 ล้านตัน ที่นาเข้าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556/2557 สาหรับปริ มาณนาเข้าในปี
2556/2557 มีจานวน ทั้งสิ้ น 4.054 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจาก 3.688 ล้านตัน ในปี 2555/2556 ส่ วนปริ มาณการ
ส่ งออกในเดือนมกราคม 2558 มีจานวน 4,650 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 5,149 ตัน
ในช่วงเวลาเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยประเทศปลายทางได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริ กา และมาเลเซีย
ปริ มาณการส่ งออกใน 4 เดือนแรกของปี 2557/2558 อยูท่ ี่ 16,203 ตัน ลดลงจาก 17,847 ตัน ในช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน และปริ มาณส่ งออกโดยรวมในปี 2556/2557 มีจานวน 51,014 ตัน เทียบกับ 49,898 ตัน
ในปี 2555/2556
วันที่ 5 มีนาคม 2558 มีรายงานว่า โรงงานน้ าตาลและสหกรณ์ในอินเดียที่ผลิตเอทานอล และ
เอทานอลที่ผลิตได้จานวน 1 ใน 4 นาไปเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพสาหรับผสมกับน้ ามันจะได้รับสิ ทธิในการขอรับ
เงินอุดหนุ นการส่ งออกน้ าตาลทรายดิบ อย่างไรก็ตามโรงงานที่ไม่ได้ผลิตเอทานอลก็ยงั คงได้รับเงินอุดหนุน
การส่ งออกน้ าตาลทรายดิบภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ
วันที่ 4 มีนาคม 2558 ISMA รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี การผลิต 2557/2558 (ตุลาคมกันยายน) อินเดียผลิตน้ าตาลได้ 19.4 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) เพิ่มขึ้นจาก 14.528 ล้านตัน ในช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งในช่วงครึ่ งหลังของเดือนกุมภาพันธ์โรงงานผลิตน้ าตาลได้ 2.692 ล้านตัน ลดลง
จาก 3.225 ล้าน ใน 2 สัปดาห์ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นจาก 2.515 ล้าน ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่มีโรงงาน
น้ าตาลจานวน 511 โรงงานได้ทาการผลิตน้ าตาล ลดลงจาก 518 โรงงาน ในช่วงครึ่ งแรกของเดือน แต่เพิ่มขึ้น
จาก 455 โรงงาน ในปี ก่อน โดยรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน้ าตาลได้ 4.960 ล้านตัน เทียบกับ 4.340 ล้านตัน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงาน 118 โรงงานที่ทาการผลิตน้ าตาล รัฐ Maharashtra มีโรงงาน 177
โรงงานที่ผลิตน้ าตาลจนถึงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ ผลิตน้ าตาลได้ 7.4 ล้านตัน เทียบกับ 5.754 ล้านตัน ในปี ก่อน
และรัฐ Karnataka ผลิตน้ าตาลจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้ 3.280 ล้านตัน เทียบกับ 3.094 ล้านตัน ในปี ก่อน
มีโรงงาน 63 โรงงาน ที่ทาการผลิต เทียบกับ 56 โรงงานในปี ก่อน
วันที่ 2 มีนาคม 2558 SRA รายงานปริ มาณอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และโมลาส ของฟิ ลิปปิ นส์ในฤดู
การผลิตปี 2557/2558 เพียงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
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รายการ
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)
โมลาส (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบ (%)
ผลผลิตโมลาส (%)

ปี 2557/2558
15,565,486
1,501,377
560,510
9.65
3.60

ปี 2556/2557
เปลีย่ นแปลง (%)
16,152,774
-3.64
1,561,472
-3.85
582,513
-3.78
9.67
-0.22
3.61
-0.15

วิจารณ์และความเห็น
ในสัปดาห์น้ ีราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คยังคงเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ตลาดได้รับแรงกดดันจากน้ าตาลที่ส่งมอบเป็ นปริ มาณ
มาก หลังจากน้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลง นอกจากนั้นยังได้รับ
แรงกดดันจากแนวโน้มผลผลิตฤดูใหม่ของบราซิ ล ซึ่ งคาดว่าจะมีจานวนมาก ค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่อ่อน
ค่าลงถึงระดับต่าสุ ดในรอบ 10 ปี และการคาดการณ์ปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลของอินเดีย แรงขายที่มีเข้า
มาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ราคาน้ าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่าสุ ดในรอบเกือบ
5 ปี ที่ 13.18 เซนต์ (4 มีนาคม 2558) ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นตามการเข้ามาซื้ อน้ าตาลคืนจากตลาด (Shortcovering) ประกอบกับข่าวบราซิ ลจะเพิ่มส่ วนผสมเอทานอลในน้ ามันเบนซิ นจาก 25% เป็ น 27% ในวันที่
16 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป สาหรับในระยะสั้น ๆ หากปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม และเนื่ องจากตลาดอยูใ่ นขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold) ดังนั้นราคามีโอกาสที่จะ
กระเตื้องขึ้นได้บา้ งตามแรงซื้ อเนื่ องจากปั จจัยทางด้านเทคนิค (Technical Rebounded)

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

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
9 มีนาคม 2558
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