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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 - 6  พฤศจิกายน  2558 
                        

ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ ( 2 – 6 พฤศจิกายน  2558 )  ซึ่งเป็น
สัปดาห์      

ที่ 44 ของปี 2558 เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ราคาเคลื่อนไหว
ขึ้นลงตามแรงซื้อและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เป็นหลัก  โดยในชว่งแรกของสัปดาห์ราคา
น้้าตาลปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน (15.53 เซนต์) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตามแรงซื้อ  
ของกล่มกองทุนและแรงซื้อชดเชยหลังราคาพุ่งทะลุระดับ 15 เซนต์  ก่อนที่จะปรับตัวลดลงตามแรงขายเพื่อท้า
ก้าไร และลดลงมากท่ีสุดในรอบ 20 เดือน ขณะที่ค้าสั่งขายอัตโนมัติและแรงขายของกลุ่มกองทุนฉุดราคาลงจาก
ระดับสูงสุดในรอบ9 เดือน หลังตลาดอยู่ในภาวะที่มีแรงซื้อมากเกินไป และเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 
ราคาน้้าตาลก็ได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง โดยตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่องค์การน้้าตาลระหว่างประเทศ (ISO) 
ปรับเพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน้้าตาลโลกส่วนขาด (deficit)  ในปี 2558/2559 เป็น 3.5 ล้านตัน  จาก 2.5 
ล้านตัน  ในประมาณการคราวก่อน และในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ราคาน้้าตาลได้ลดลง โดยถูกกดดันจากเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น  หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานแข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่การอ่อนค่าของ
เงินเรียลบราซิลถ่วงราคาน้้าตาลลงด้วย ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.35-15.53 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 14.46 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.06 เซนต์ หรือ 0.41% และราคาน้้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.03-
15.07 เซนต์ และปิดตลาดที่ 14.13 เซนต์ ลดลง 0.04 เซนต์ หรือ 0.28% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 

2558 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม  

2558 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 15.53 14.35 14.46 14.52 -0.06 
พฤษภาคม 2559 15.07 14.03 14.13 14.17 -0.04 
กรกฎาคม 2559 14.69 13.78 13.88 13.93 -0.05 
ตุลาคม 2559 14.66 13.85 13.94 13.96 -0.02 
มีนาคม 2560 15.04 14.28 14.36 14.34 +0.02 
พฤษภาคม 2560 14.77 14.13 14.19 14.20 -0.01 
กรกฎาคม 2560 14.50 13.96 14.01 14.06 -0.05 
ตุลาคม 2560 14.49 13.98 14.01 14.11 -0.10 
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มีนาคม 2561 14.73 14.10 14.21 14.36 -0.15 
พฤษภาคม 2561 14.62 14.05 14.09 14.32 -0.23 
กรกฎาคม 2561 14.51 13.98 14.02 14.29 -0.27 
ตุลาคม 2561 14.48 14.00 14.07 - - 

 
ข่าวท่ีส้าคัญ 

วันที่  5  พฤศจิกายน  2558 มีรายงานว่า องค์การน้้าตาลระหว่างประเทศ (ISO) คาดว่าในปี 
2558/2559  จะเกิดผลผลิตน้้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) จ้านวน 3.5 ล้านตัน จาก 2.5 ล้านตัน  ในการ
ประมาณการคราวก่อน อันเนื่องมากจากการปรับลดการผลิตของบราซิล อินเดีย และยูเครน เป็นส้าคัญ 

 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่  6  พฤศจิกายน  2558 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน้าเข้าน้้าตาลของรัสเซียในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-กันยายน) เป็นดังนี้ 

 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (%) 
น้้าตาลทรายดิบ   (ตัน) 495,100 555,800 -10.92 
น้้าตาลทรายขาว  (ตัน) 294,600 215,700 +36.58 

 
วันที่  3  พฤศจิกายน  2558    The Russian Sugar Producers Union รายงานว่า  ในป ี

2558/2559  เพียง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558  รัสเซียผลิตน้้าตาลทรายขาวจากบี้ทได้ 2,906,780 ตนั  
เพ่ิมข้ึนจาก 2,639,000 ตนั  ในชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน    อัตราการหีบสกัด 14.73%  เพ่ิมข้ึนจาก 
14.66% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และมีบี้ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต 19,740,260 ตัน  เพ่ิมข้ึน
จาก 18,003,700 ตัน ในปี 2557/2558 ขณะที่มีบี้ทส่งเข้าโรงงานจ้านวน 23,422,460 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 
22,093,200 ตัน ในปีก่อน   
โดยมีโรงงานจ้านวน  69 โรงงาน จาก 72  โรงงาน ที่ด้าเนินการผลิต  เทียบกับ 69 โรงงาน จาก 71 โรงงาน  
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้มีรายงานว่าเกษตรกรชาวไร่บี้ทของรัสเซียเก็บเก่ียวบี้ทแล้วจ้านวน 
868,200 แอคแต  หรือ 85.0% ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวทั้งหมด  เทียบกับ 809,400 แฮคแต ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  โดยเก็บเก่ียวบี้ทได้  32,901,800  ตัน  ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 37.9 ตัน/แฮคแต 
เทียบกับท่ีเก็บเก่ียวบี้ทได้  29,634,000  ตัน ผลผลิตบีท้เฉลี่ย 36.6 ตัน/แฮคแต ในปีก่อน   และพ้ืนที่เก็บ
เกี่ยวบี้ทในปีนี้มีจ้านวน 1,021,500 แฮคแต 
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วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558   กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยูเครน รายงานว่า  
เกษตรกรชาวไร่บี้ทของยูเครนเก็บเก่ียวบี้ทในฤดูการผลิตนี้ถึง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 แลว้จ้านวน 
192,000 แฮคแต  หรือ 80% ของพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมด 238,000 แฮคแต โดยเก็บเก่ียวบี้ทได้ 7.9 ล้าน
ตัน ผลิตน้้าตาลได้ 860,000 ตัน โดยผลผลิตบี้ทเฉลี่ยที่  41.2 ตัน/แฮคแต   และคาดว่าในฤดูการผลิตนี้จะ
เก็บเก่ียวบี้ทได้ทั้งสิ้น 9.5 ล้านตัน  และผลิตน้้าตาลได้ 1.2-1.3 ล้านตัน   
 
อเมริกาใต้ 

วันที่  4  พฤศจิกายน  2558  กระทรวงการค้าของบราซิล รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2558  
บราซิลส่งออกน้้าตาลทรายดิบจ้านวน 2.071 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนอย่างมากจาก 1.413 ล้านตัน ในเดือนก่อน   
และเทียบกับ 2.107 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ส้าหรับการส่งออกน้้าตาลทรายขาวมีจ้านวน 
487,009 ตัน  เพ่ิมข้ึนจาก 350,848 ตัน ในเดือนกันยายน  แต่ต่้ากว่า 628,195 ตัน ในเดือนตุลาคม 
2557 การส่งออกน้้าตาลทั้งหมดของบราซิลในเดือนตุลาคมอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน รวมส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกชองปี 2558/2559 (เมษายน – มีนาคม)  มีจ้านวน 13.453 ล้านตัน 
(มูลค่าน้้าตาลทรายดิบ)  ลดลงเล็กน้อยจาก 14.602 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 
เอเชีย 

วันที่  6  พฤศจิกายน  2558 บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ้ากัด รายงานว่า  ในฤดูการผลิตปี 
2558/2559 ประเทศไทยจะเริ่มเปิดหีบในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558   คาดว่าจะผลิตน้้าตาลได้ 11.1 
ล้านตัน (tel quel)  ลดลงจาก 11.3 ล้านตัน ในปีก่อน   ผลผลิตอ้อยไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่ 106 ล้านตัน  
ขณะที่โรงงานน้้าตาลจ้านวน 52 โรงงาน ได้ประมาณการผลผลิตต่้ากว่าคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ซึ่ง
คาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยจะอยู่ที่ 110 ล้านตัน  และจะผลิตน้้าตาลได้ 11.5 ล้านตัน 

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2558    มีรายงานว่า  โรงงานน้้าตาลในรัฐ Maharahstra และ  Karnataka 
ของอินเดียได้ท้าสัญญาขายน้้าตาลทรายขาวที่ผลิตในปี 2557/2558  จ้านวน  200,000 ตัน  เพ่ือส่งออกไป
ยังประเทศต่าง ๆ เช่น เมียนมาร์  อัฟกานิสถาน และศรีลังกา ที่ราคา 390-410 เหรยีญสหรัฐฯ /ตัน  FOB  
ส้าหรับการส่งออกในช่วงตุลาคม – ธันวาคม 2558 
 
วิจารณ์และความเห็น 
                    ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัว
ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน   โดยในช่วงต้นของสัปดาห์แรงซื้อจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ที่มีเข้า 
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มาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องได้ส่งผลให้ราคาน้้าตาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน (15.53 
เซนต์) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  ก่อนที่จะปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อราคาไม่สามารถเคลื่อนไหวผ่านระดับ
ดังกล่าวไปได้  และในช่วงสุดท้ายราคาน้้าตาลยังคงปรับตัวลดลงอีก เมื่อค่าเงินเรียลของบราซิล/เงินเหรียญ
สหรัฐฯ ได้อ่อนค่าลง  แม้ว่าตลาดจะได้รับแรงหนุนจากรายงานของ ISO ที่คาดว่าในปี 2558/2559  จะเกิด
สภาวะของผลผลิตน้้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) เป็นจ้านวน 3.5 ล้านตัน  จาก 2.5 ลา้นตัน  ในประมาณการ
คราวก่อน  ส้าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยแปลงไปจากเดิม  คาดว่าราคา
น้้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื้อและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นที่ผ่านมา 
 
 
                                      ..................................................        
 

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
9 พฤศจิกายน 2558 

 
 

 


