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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 5 - 9 ตุลาคม 2558 ) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ ที่ 40
ของปี 2558 ราคาน้ าตาลปิ ดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น สู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 7 เดือนครึ่ ง แม้วา่ การปรับตัวขึ้นของ
ราคาจะถูกสกัดกั้นจากความเสี่ ยงที่วา่ อินเดียอาจจะเริ่ มมาตรการอุดหนุ นการส่ งออกน้ าตาลอีกครั้ง และราคา
อยู่ในภาวะที่มีแรงซื้ อมากเกิ นไปทางเทคนิ คก็ตาม ราคาน้ าตาลเคลื่ อนไหวสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยได้รับ
ปั จจัยหนุ นจากภาวะฝนตกในบราซิ ล ที่ชะลอการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย และคาดว่าความต้องการเอทานอลที่
ผลิ ตจากอ้อ ยจะส่ ง ผลให้ต ลาดน้ า ตาลตึ ง ตัว โดยมี ก ารคาดการณ์ ภ าวะผลผลิ ตน้ า ตาลโลกขาดแคลนใน
ปี 2558/2559 หลังจากมีปริ มาณน้ าตาลส่ วนเกินมาเป็ นเวลาหลายปี และหลังจาก UNICA ของบราซิ ลเปิ ดเผย
ว่ามีการหี บอ้อยตามคาดที่ระดับ 40.47 ล้านตัน ในช่ วงครึ่ งหลังของเดือนกันยายน นอกจากนี้ การที่เงินเรี ยล
ของบราซิ ลมี ค่าแข็งค่าขึ้น ค่อนข้างมาก ขณะที่ปัจจัยทางเทคนิ คแข็งแกร่ งขึ้นเช่ นกัน ส่ งผลให้ราคาน้ าตาล
ปรับตัวสู งขึ้น ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.3914.43 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 14.34 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.81 เซนต์ หรื อ 5.99% และราคา
น้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.23-14.16 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 14.06 เซนต์
เพิ่มขึ้น 0.73 เซนต์ หรื อ 5.48%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม

2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561

ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด
14.43
14.16
13.94
14.01
14.38
14.19
14.00
14.01
14.37
14.37
14.37

13.39
13.23
13.13
13.20
13.60
13.58
13.52
13.54
13.89
13.90
13.87

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2558
14.34
14.06
13.83
13.91
14.28
14.08
13.88
13.87
14.21
14.16
14.12

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2558
13.53
13.33
13.18
13.24
13.63
13.64
13.67
13.86
14.26
14.28
14.28

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
+0.81
+0.73
+0.65
+0.67
+0.65
+0.44
+0.21
.44.+0.21
+0.01
-0.05
-0.12
-0.16
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- 2 ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 กรมศุลกากรของรัสเซี ยรายงานการนาเข้าน้ าตาลของรัสเซี ยในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2558 (มกราคม-สิ งหาคม) เป็ นดังนี้
ปี 2558
ปี 2557
เปลี่ยนแปลง (%)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)
466,100
532,300
-12.44
น้ าตาลทรายขาว (ตัน)
208,700
202,000
+3.32
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่าเกษตรกรชาวไร่ บ้ ีทของรัสเซี ยเก็บเกี่ยวบี้ทถึง ณ วันที่ 5 ตุลาคม
2558 แล้วจานวน 516,500 แอคแต หรื อ 50.8% ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด เทียบกับ 435,100 แฮคแต ในช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อน และเก็บเกี่ยวบี้ทได้ 19.6 ล้านตัน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ย 37.91 ตัน/แฮคแต เทียบกับ 17.9
ล้านตัน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ย 36.65 ตัน/แฮคแต ในปี ก่อน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในรัสเซี ยคาดว่าผลผลิตบี้ท
ของรัสเซี ยในปี 2558 ตั้งแต่เมษายน 2558 จะเพิ่มขึ้น 1 ล้านตัน เป็ น 39 ล้านตัน และผลผลิตน้ าตาลจากบี้ท
จะเพิ่มขึ้น 8.0% เป็ น 4.7 ล้านตัน จาก 4.35 ล้านตัน ในประมาณการของปี ก่อน สาหรับปริ มาณการบริ โภค
คาดว่าจะมีจานวน 5.8 ล้านตัน และปริ มาณการนาเข้าน้ าตาลทรายดิบ/น้ าตาลทรายขาวจะมีจานวน 1.15 ล้าน
ตัน
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 The Russian Sugar Producers Union รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน
รัสเซี ยผลิตน้ าตาลทรายขาวจากบี้ทในปี 2558/2559 ได้จานวน 1,561,940 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,365,160 ตัน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อัตราการหี บสกัด 14.13% เพิม่ ขึ้นจาก 13.96% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
มีบ้ ีทผ่านกระบวนการผลิตจานวน 11,053,850 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 9,778,030 ตัน ในปี 2557/2558 โดยมีจานวน
บี้ทที่ส่งเข้าโรงงานจานวน 12,613,700 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 11,592,350 ตัน ในปี ก่อน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ฝ่ ายนโยบายกระทรวงเกษตรของยูเครน รายงานว่า เกษตรกรชาวไร่ บ้ ีทของ
ยูเครนเก็บเกี่ยวบี้ทถึง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 แล้วจานวน 66,000 แฮคแต หรื อ 27.7% ของพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เก็บเกี่ยวบี้ทได้จานวน 2.6 ล้านตัน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ย 39.5 ตัน/แฮคแต ขณะที่ The National
Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงานว่า ณ สิ้ นเดือนกันยายน ยูเครนผลิตน้ าตาลจากบี้ทได้
170,000 ตัน มีเพียง 21 โรงงานที่ดาเนิ นการผลิต ลดลงจาก 41 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 มีบ้ ีท
เข้าสู่ โรงงาน 1,648,800 ตัน และคาดว่าจะผลิตน้ าตาลทรายขาวได้ 0.9-1.0 ล้านตัน ในขณะที่ฝ่ายนโยบาย
กระทรวงเกษตรประมาณการว่าจะผลิตได้ 1.2-1.3 ล้านตัน
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- 3 ยุโรปตะวันตก
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 สมาคมอุตสาหกรรมน้ าตาลเยอรมัน (WVZ) เพิ่มประมาณการผลผลิต
น้ าตาลของเยอรมันในการคาดการณ์ครั้งที่ 2 สาหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 เป็ น 3,234,467 ตัน ( มูลค่า
น้ าตาลทรายขาว) หรื อ 0.8% มากกว่า 3,210,333 ตัน ในการประมาณครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนหน้านี้ โดยพื้นที่
เพาะปลูกบี้ทลดลงเหลือ 288,819 แฮคแต จาก 289,000 แฮคแต ในการประมาณการครั้งแรก ผลผลิตบี้ทเฉลี่ย
69.8 ตัน/แฮคแต ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประมาณการครั้งแรก ซึ่ งจะส่ งผลให้ผลผลิตบี้ทมีจานวน 20,169,813
ตัน เทียบกับ 20,162,502 ตัน ในประมาณการเดือนสิ งหาคม คุณภาพความหวาน 17.93% เพิ่มขึ้นจาก 17.81%
อเมริกากลางและเหนือ
 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 สานักข่าว REUTERS รายงานว่า ผลกระทบจากความแห้งแล้งในรอบ
ทศวรรษ จะสร้างความเสี ยหายต่อผลผลิตอ้อยของคิวบาที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนหน้า โดยปริ มาณน้ าฝนในเดือน
สิ งหาคมที่ผา่ นมาต่าสุ ดนับตั้งแต่ปี 2444 และพื้นที่เพาะปลูกที่อยูใ่ นเขตชลประทานมีนอ้ ยกว่า 10% ของพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด แม้วา่ ในช่วงต่อมาจะมีปริ มาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 คิวบา
ผลิตน้ าตาลทรายดิบได้ 1,900,000 ตัน เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 18% และก่อนหน้านี้คาดว่าในฤดูการผลิตปี
2558/2559 ซึ่ งจะเริ่ มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม จะมีอตั ราเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับปี 2557/2558 ในขณะ
ที่ปริ มาณการบริ โภคน้ าตาลของคิวบาจะอยูร่ ะหว่าง 600,000 – 700,000 ตัน/ปี และมีขอ้ ตกลงว่าจะขายน้ าตาล
ให้ประเทศจีนปี ละ 400,000 ตัน
อเมริกาใต้
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 Unica รายงานผลผลิตอ้อย น้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนี้
รายการ
ปี 2558/2559
ปี 2557/2558 เปลีย่ นแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (1,000 ตัน)
444,300.0
441,440.5
+0.65
ผลผลิตน้ าตาล (1,000 ตัน)
23,254.9
25,081.5
-7.28
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
20,187.1
19,675.9
+2.60
ผลผลิตน้ าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม)
132.16
135.63
-2.56
อ้อยนาไปผลิตน้ าตาล (%)
41.56
43.96
-5.46
อ้อยนาไปผลิตเอทานอล (%)
58.44
56.04
+4.28
ผลผลิตเอทานอล/ตันอ้อย (ลิตร)
45.55
44.57
+1.94
ผลผลิตน้ าตาล/ตันอ้อย (กิโลกรัม)
52.34
56.82
-7.88
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- 4 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในบราซิ ล คาดว่าปริ มาณอ้อย
เข้าหี บในบราซิ ลปี 2558/2559 จะมีจานวน 659 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% จากประมาณการคราวก่อน (648 ล้านตัน)
เนื่องจากภาวะฝนทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม และพฤษภาคม - กรกฎาคม
มากกว่าค่าเฉลี่ย และคาดว่าอ้อย 40.6% จะนาไปผลิตเป็ นน้ าตาล ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจาก
ความต้องการเอทานอลเพิ่มสู งขึ้น สาหรับปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลในปี 2558/2559 คาดว่าจะมีจานวน 23.75
ล้านตัน (RV.) ใกล้เคียงกับปี 2557/2558 (23.95 ล้านตัน)
อัฟริกา
 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอัฟริ กาใต้ คาดว่า
ผลกระทบจากความแห้งแล้งจะทาให้ผลผลิตอ้อยของอัฟริ กาใต้ในปี 2558/2559 ลดลง 16% เหลือ 15 ล้านตัน
และผลผลิตน้ าตาลจะลดลง 20% เหลือ 1.69 ล้านตัน นับว่าต่าสุ ดในรอบ 20 ปี ที่ผา่ นมา
โอเชียเนีย
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่า ภายใต้ขอ้ ตกลงหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจทรานส์แปซิ ฟิค (TPP)
ออสเตรเลียได้รับอนุญาตให้ส่งออกน้ าตาลไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นปี ละ 65,000 ตัน จากจานวนปี ละ 87,402 ตัน
ซึ่งออสเตรเลียได้รับการจัดสรรภายใต้โควตานาเข้าสหรัฐฯ (tariff rate quota) ทาให้ปริ มาณการส่ งออกน้ าตาล
ทรายดิบไปยังสหรัฐฯ เพิ่มเป็ นปี ละ 152,000 ตัน ซึ่ งมากกว่าฟิ ลิปปิ นส์ และเป็ นลาดับที่ 3 ถัดจากบราซิลและ
โดมินิกนั
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในออสเตรเลียคาดว่าผลผลิต
น้ าตาลของออสเตรเลียในปี 2558/2559 จะเพิ่มขึ้น 6% เป็ น 5 ล้านตัน ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศปกติ แม้วา่
ในปี ที่ผา่ นมาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น พายุไซโคลน น้ าท่วม และความแห้งแล้ง แต่
ในปี นี้พ้นื ที่เพาะปลูก ผลผลิตอ้อยและน้ าตาลคาดว่าจะเพิ่มสู งขึ้น แม้วา่ ผลตอบแทนจะลดลงตามราคาน้ าตาล
ในตลาดโลกที่ตกต่า แต่ตลาดต่างประเทศได้ขยายตัวขึ้นตามข้อตกลงการค้าเสรี กบั ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
เอเชีย
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทวงเกษตรสหรัฐฯ ในปากีสถาน คาดการณ์
ผลผลิตน้ าตาลของปากีสถาน ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ว่าจะเพิ่มขึ้น 4% จากปี ก่อนเป็ น 5.4 ล้าน โดยในปี
2557/2558 ปากีสถาน ส่ งออกน้ าตาลเกือบ 600,000 ตัน โดยได้รับเงินอุดหนุนการส่ งออกจากรัฐบาล 100
เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน สาหรับการส่ งออกในฤดูการผลิตปี 2558/2559 คาดว่าจะยังไม่กาหนดโควตาส่ งออก
และเงินอุดหนุนการส่ งออก ตลาดน้ าตาลของปากีสถาน ในขณะนี้ได้รับการปกป้ องโดยอัตราภาษี ร้อยละ 40
ซึ่ งจะช่วยราคาภายในประเทศสู งกว่า ราคาในต่างประเทศ
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5 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 รัฐบาลอินเดียคาดการณ์วา่ ในปี นี้ ผลผลิตน้ าตาลของอินเดียจะอยูท่ ี่ 26
ล้านตัน ต่ากว่าที่สมาคมโรงงานน้ าตาลของอินเดีย (ISMA) ประมาณการณ์ไว้ เกือบ 4% ทั้งนี้กระทรวงอาหาร
ของอินเดียได้ประมาณการผลผลิตน้ าตาลฤดูการผลิตปี 2558/2559 หลังจากที่ผลผลิตอ้อยในรัฐต่างๆ เช่น
Uttar Pradesh, Maharashtra และ Karnataka มีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากภัยแล้งที่มีถึงสี่ ครั้งในรอบศตวรรษ
ในเดือนที่ผา่ นมา ISMA ได้คาดการณ์ผลผลิตน้ าตาลไว้ที่ 27 ล้านตัน ลดลงจาก 28.3 ล้านตันในปี 2557/2558
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทวงเกษตรสหรัฐฯ ในฟิ ลิปปิ นส์คาดว่าฟิ ลิปปิ นส์
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตอ้อยใหญ่เป็ นลาดับที่ 8 ของโลก และได้รับโควตานาเข้าน้ าตาลจากสหรัฐฯ มากเป็ นลาดับที่ 3
ใน ปี 2557/2558 (ธันวาคม-พฤศจิกายน) ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบจะมีจานวน 2.32 ล้านตัน ลดลง 9% จากปี
2556/2557 เนื่ องจากสภาพอากาศไม่เอื้อานวย และต้นทุนในการผลิตสู ง สาหรับน้ าตาลทรายดิบที่ส่งออกใน
ปี 2557/2558 จะมีเพียง 80,000 ตัน โดยเกือบทั้งหมดจะส่ งไปยังสหรัฐฯ
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่าอินโดนีเซี ยจะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการนาเข้าน้ าตาลทราย
ดิบ เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าตาล โดยจะกาหนดโควตานาเข้าน้ าตาลทุก ๆ 6 เดือน จากปัจจุบนั ที่
กาหนดเป็ นรายไตรมาส อนึ่ ง ในปี นี้ คาดว่าอินโดนีเซี ยจะนาเข้าน้ าตาลทรายดิบ 3.2 ล้านตัน ซึ่ งน้อยกว่าการ
นาเข้าน้ าตาลของจีนและสหรัฐฯ
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจาประเทศจีน รายงานว่า จีนซึ่ งเป็ นประเทศ
ผูผ้ ลิตน้ าตาลรายสาคัญผูน้ าเข้ารายใหญ่สุดและผูบ้ ริ โภคใหญ่สุดอันดับ3ของโลกผลผลิตน้ าตาลภายในประเทศ
ลดลงอย่างรวดเร็ วทาให้ตน้ ทุนการผลิตภายในประเทศเพิ่มสู งขึ้น โดยคาดการณ์วา่ ในฤดูการผลิตปี 2558/2559
ผลผลิตน้ าตาลของจีนจะลดลง 0.24 ล้านตัน เหลือ 10.58 ล้านตัน ขณะที่อตั ราการบริ โภคเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
วิจารณ์และความเห็น
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คในสัปดาห์น้ ี ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ตาม
แรงซื้ อของกลุ่มกองทุน และนักเก็งกาไรต่างๆ โดยได้รับแรงหนุ นจากค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่แข็งค่าขึ้น เมื่อ
เทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐฯปั จจัยทางด้านเทคนิคที่แข็งแกร่ งรวมทั้งปั จจัยทางด้านพื้นฐานของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แรงซื้ อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ราคาน้ าตาลเคลื่อนไหว
ถึงระดับสู งสุ ดในรอบ 7 เดือนครึ่ ง (วันที่ 9 ตุลาคม 2558) สาหรับในระยะสั้น ๆ เนื่องจากตลาดอยูใ่ นขอบเขต
ของการซื้ อมากเกินไป (Overbought) ดังนั้น หากมีแรงขายเพื่อทากาไร (Profit-taking) และ/หรื อแรงขายเพื่อ
ชาระบัญชีออกมา (Liquidation) ราคาน้ าตาลมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ทุกขณะ
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