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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 - 9 ตุลาคม   2558 
                        

ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 5 - 9 ตุลาคม 2558 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์ ท่ี 40 
ของปี 2558 ราคาน ้ าตาลปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึน สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง แมว้า่การปรับตวัข้ึนของ
ราคาจะถูกสกดักั้นจากความเส่ียงท่ีวา่อินเดียอาจจะเร่ิมมาตรการอุดหนุนการส่งออกน ้ าตาลอีกคร้ัง และราคา
อยู่ในภาวะท่ีมีแรงซ้ือมากเกินไปทางเทคนิคก็ตาม  ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับ
ปัจจยัหนุนจากภาวะฝนตกในบราซิลท่ีชะลอการเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ย และคาดว่าความตอ้งการเอทานอลท่ี
ผลิตจากอ้อยจะส่งผลให้ตลาดน ้ าตาลตึงตัว  โดยมีการคาดการณ์ภาวะผลผลิตน ้ าตาลโลกขาดแคลนใน
ปี 2558/2559 หลงัจากมีปริมาณน ้ าตาลส่วนเกินมาเป็นเวลาหลายปี  และหลงัจาก UNICA ของบราซิลเปิดเผย
วา่มีการหีบออ้ยตามคาดท่ีระดบั  40.47 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายน นอกจากน้ีการท่ีเงินเรียล
ของบราซิลมีค่าแข็งค่าข้ึน ค่อนขา้งมาก ขณะท่ีปัจจยัทางเทคนิคแข็งแกร่งข้ึนเช่นกนั ส่งผลให้ราคาน ้ าตาล
ปรับตวัสูงข้ึน ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.39-
14.43 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.34 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.81 เซนต ์หรือ 5.99% และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.23-14.16 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.06 เซนต ์
เพิ่มข้ึน 0.73 เซนต ์หรือ 5.48% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 ตุลาคม  2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
2  ตุลาคม  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.43 13.39 14.34 13.53 +0.81 
พฤษภาคม 2559 14.16 13.23 14.06 13.33 +0.73 
กรกฎาคม 2559 13.94 13.13 13.83 13.18 +0.65 
ตุลาคม 2559 14.01 13.20 13.91 13.24 +0.67 
มีนาคม 2560 14.38 13.60 14.28 13.63 +0.65 
พฤษภาคม 2560 14.19 13.58 14.08 13.64 +0.44 

.44.+0.21 กรกฎาคม 2560 14.00 13.52 13.88 13.67 +0.21 
ตุลาคม 2560 14.01 13.54 13.87 13.86 +0.01 
มีนาคม 2561 14.37 13.89 14.21 14.26 -0.05 
พฤษภาคม 2561 14.37 13.90 14.16 14.28 -0.12 
กรกฎาคม 2561 14.37 13.87 14.12 14.28 -0.16 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  8  ตุลาคม 2558  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2558 (มกราคม-สิงหาคม) เป็นดงัน้ี 

 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 466,100 532,300 -12.44 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 208,700 202,000 +3.32 

 
วนัท่ี  7  ตุลาคม 2558  มีรายงานวา่เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทถึง ณ วนัท่ี 5  ตุลาคม  

2558 แลว้จ านวน 516,500 แอคแต  หรือ 50.8% ของพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด เทียบกบั 435,100 แฮคแต ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทได ้19.6 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 37.91 ตนั/แฮคแต   เทียบกบั 17.9 
ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 36.65 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   

วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในรัสเซียคาดวา่ผลผลิตบ้ีท
ของรัสเซียในปี 2558  ตั้งแต่เมษายน 2558  จะเพิ่มข้ึน 1 ลา้นตนั  เป็น 39 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท
จะเพิ่มข้ึน 8.0% เป็น 4.7 ลา้นตนั  จาก 4.35 ลา้นตนั  ในประมาณการของปีก่อน  ส าหรับปริมาณการบริโภค
คาดวา่จะมีจ านวน 5.8 ลา้นตนั  และปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ/น ้าตาลทรายขาวจะมีจ านวน 1.15 ลา้น
ตนั  

 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 The Russian Sugar Producers Union รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 
รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทในปี 2558/2559 ไดจ้  านวน 1,561,940 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,365,160 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 14.13%  เพิ่มข้ึนจาก 13.96% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
มีบ้ีทผา่นกระบวนการผลิตจ านวน 11,053,850 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 9,778,030 ตนั ในปี 2557/2558  โดยมีจ านวน
บ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานจ านวน 12,613,700 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 11,592,350 ตนั ในปีก่อน    

วนัท่ี  7  ตุลาคม 2558  ฝ่ายนโยบายกระทรวงเกษตรของยเูครน รายงานวา่ เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของ
ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทถึง ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 แลว้จ านวน 66,000 แฮคแต  หรือ 27.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูก
ทั้งหมด  เก็บเก่ียวบ้ีทไดจ้  านวน 2.6  ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 39.5 ตนั/แฮคแต   ขณะท่ี  The National 
Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงานวา่  ณ ส้ินเดือนกนัยายน ยเูครนผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้
170,000 ตนั มีเพียง 21 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ลดลงจาก 41 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557 มีบ้ีท
เขา้สู่โรงงาน 1,648,800 ตนั  และคาดวา่จะผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 0.9-1.0 ลา้นตนั   ในขณะท่ีฝ่ายนโยบาย
กระทรวงเกษตรประมาณการวา่จะผลิตได ้1.2-1.3 ลา้นตนั   
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ยุโรปตะวนัตก 
วนัท่ี  8  ตุลาคม 2558  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) เพิ่มประมาณการผลผลิต

น ้าตาลของเยอรมนัในการคาดการณ์คร้ังท่ี 2 ส าหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 เป็น  3,234,467 ตนั ( มูลค่า 
น ้าตาลทรายขาว) หรือ 0.8% มากกวา่ 3,210,333 ตนั ในการประมาณคร้ังแรกเม่ือเดือนก่อนหนา้น้ี   โดยพื้นท่ี 
เพาะปลูกบ้ีทลดลงเหลือ 288,819 แฮคแต จาก 289,000 แฮคแต ในการประมาณการคร้ังแรก  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 
69.8 ตนั/แฮคแต ไม่เปล่ียนแปลงจากการประมาณการคร้ังแรก ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลผลิตบ้ีทมีจ านวน 20,169,813 
ตนั เทียบกบั 20,162,502 ตนั  ในประมาณการเดือนสิงหาคม  คุณภาพความหวาน 17.93% เพิ่มข้ึนจาก 17.81%   
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 

 วนัท่ี  7 ตุลาคม 2558 ส านกัข่าว REUTERS รายงานวา่ ผลกระทบจากความแหง้แลง้ในรอบ
ทศวรรษ จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตออ้ยของคิวบาท่ีจะเก็บเก่ียวในเดือนหนา้ โดยปริมาณน ้าฝนในเดือน
สิงหาคมท่ีผา่นมาต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2444 และพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีอยูใ่นเขตชลประทานมีนอ้ยกวา่ 10% ของพื้นท่ี
เพาะปลูกทั้งหมด แมว้า่ในช่วงต่อมาจะมีปริมาณน ้าฝนเพิ่มข้ึนก็ตาม ทั้งน้ีในฤดูการผลิตปี 2557/2558 คิวบา
ผลิตน ้าตาลทรายดิบได ้ 1,900,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 18% และก่อนหนา้น้ีคาดวา่ในฤดูการผลิตปี 
2558/2559 ซ่ึงจะเร่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม จะมีอตัราเพิ่มข้ึนใกลเ้คียงกบัปี 2557/2558 ในขณะ
ท่ีปริมาณการบริโภคน ้าตาลของคิวบาจะอยูร่ะหวา่ง 600,000 – 700,000 ตนั/ปี และมีขอ้ตกลงวา่จะขายน ้าตาล
ใหป้ระเทศจีนปีละ 400,000 ตนั  
 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  9  ตุลาคม 2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 444,300.0 441,440.5 +0.65 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 23,254.9 25,081.5 -7.28 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 20,187.1 19,675.9 +2.60 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 132.16 135.63 -2.56 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 41.56 43.96 -5.46 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 58.44 56.04 +4.28 
ผลผลิตเอทานอล/ตนัออ้ย (ลิตร) 45.55 44.57 +1.94 
ผลผลิตน ้าตาล/ตนัออ้ย (กิโลกรัม) 52.34 56.82 -7.88 
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วนัท่ี  8  ตุลาคม 2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในบราซิล คาดวา่ปริมาณออ้ย

เขา้หีบในบราซิลปี 2558/2559 จะมีจ านวน 659 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 2% จากประมาณการคราวก่อน (648 ลา้นตนั) 
เน่ืองจากภาวะฝนทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงกุมภาพนัธ์-มีนาคม   และพฤษภาคม - กรกฎาคม 
มากกวา่ค่าเฉล่ีย  และคาดวา่ออ้ย 40.6% จะน าไปผลิตเป็นน ้าตาล ลดลง 3% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  เน่ืองจาก
ความตอ้งการเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน  ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้าตาลในปี 2558/2559 คาดวา่จะมีจ านวน 23.75 
ลา้นตนั (RV.) ใกลเ้คียงกบัปี 2557/2558 (23.95 ลา้นตนั)   
อฟัริกา 

 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอฟัริกาใต ้คาดวา่
ผลกระทบจากความแหง้แลง้จะท าใหผ้ลผลิตออ้ยของอฟัริกาใตใ้นปี 2558/2559 ลดลง 16% เหลือ 15 ลา้นตนั 
และผลผลิตน ้าตาลจะลดลง 20% เหลือ 1.69 ลา้นตนั นบัวา่ต ่าสุดในรอบ 20 ปีท่ีผา่นมา 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 6 ตุลาคม 2558  มีรายงานวา่  ภายใตข้อ้ตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจทรานส์แปซิฟิค (TPP) 
ออสเตรเลียไดรั้บอนุญาตให้ส่งออกน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนปีละ 65,000 ตนั  จากจ านวนปีละ 87,402 ตนั  
ซ่ึงออสเตรเลียไดรั้บการจดัสรรภายใตโ้ควตาน าเขา้สหรัฐฯ (tariff rate quota)  ท าใหป้ริมาณการส่งออกน ้าตาล
ทรายดิบไปยงัสหรัฐฯ เพิ่มเป็นปีละ  152,000 ตนั  ซ่ึงมากกวา่ฟิลิปปินส์  และเป็นล าดบัท่ี 3 ถดัจากบราซิลและ
โดมินิกนั 

วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในออสเตรเลียคาดวา่ผลผลิต
น ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2558/2559  จะเพิ่มข้ึน 6% เป็น 5 ลา้นตนั   ภายใตเ้ง่ือนไขสภาพอากาศปกติ  แมว้า่
ในปีท่ีผา่นมาจะไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย เช่น พายไุซโคลน  น ้าท่วม และความแหง้แลง้  แต่
ในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิตออ้ยและน ้าตาลคาดวา่จะเพิ่มสูงข้ึน  แมว้า่ผลตอบแทนจะลดลงตามราคาน ้าตาล
ในตลาดโลกท่ีตกต ่า  แต่ตลาดต่างประเทศไดข้ยายตวัข้ึนตามขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้
เอเชีย 

 วนัท่ี  9  ตุลาคม 2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทวงเกษตรสหรัฐฯ  ในปากีสถาน คาดการณ์
ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถาน ฤดูการผลิตปี 2558/2559 วา่จะเพิ่มข้ึน 4% จากปีก่อนเป็น 5.4 ลา้น โดยในปี 
2557/2558 ปากีสถาน ส่งออกน ้าตาลเกือบ 600,000 ตนั โดยไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาล  100 
เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ส าหรับการส่งออกในฤดูการผลิตปี 2558/2559 คาดวา่จะยงัไม่ก าหนดโควตาส่งออก 
และเงินอุดหนุนการส่งออก ตลาดน ้าตาลของปากีสถาน ในขณะน้ีไดรั้บการปกป้องโดยอตัราภาษี ร้อยละ 40 
ซ่ึงจะช่วยราคาภายในประเทศสูงกวา่ ราคาในต่างประเทศ 
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 วนัท่ี  9  ตุลาคม 2558  รัฐบาลอินเดียคาดการณ์วา่ ในปีน้ี ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะอยูท่ี่ 26 
ลา้นตนั ต ่ากวา่ท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ประมาณการณ์ไว ้เกือบ 4%  ทั้งน้ีกระทรวงอาหาร
ของอินเดียไดป้ระมาณการผลผลิตน ้าตาลฤดูการผลิตปี 2558/2559 หลงัจากท่ีผลผลิตออ้ยในรัฐต่างๆ เช่น  
Uttar Pradesh, Maharashtra และ Karnataka มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง เน่ืองจากภยัแลง้ท่ีมีถึงส่ีคร้ังในรอบศตวรรษ 
ในเดือนท่ีผา่นมา ISMA ไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาลไวท่ี้ 27 ลา้นตนั ลดลงจาก 28.3 ลา้นตนัในปี 2557/2558  

วนัท่ี  8  ตุลาคม 2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทวงเกษตรสหรัฐฯ  ในฟิลิปปินส์คาดวา่ฟิลิปปินส์
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตออ้ยใหญ่เป็นล าดบัท่ี 8 ของโลก  และไดรั้บโควตาน าเขา้น ้าตาลจากสหรัฐฯ มากเป็นล าดบัท่ี 3 
ใน    ปี 2557/2558 (ธนัวาคม-พฤศจิกายน) ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบจะมีจ านวน 2.32 ลา้นตนั  ลดลง 9% จากปี 
2556/2557  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ือ  านวย  และตน้ทุนในการผลิตสูง  ส าหรับน ้าตาลทรายดิบท่ีส่งออกใน
ปี 2557/2558 จะมีเพียง 80,000 ตนั  โดยเกือบทั้งหมดจะส่งไปยงัสหรัฐฯ  

วนัท่ี  8  ตุลาคม 2558  มีรายงานวา่อินโดนีเซียจะปรับเปล่ียนกฎเกณฑใ์นการน าเขา้น ้าตาลทราย
ดิบ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้าตาล  โดยจะก าหนดโควตาน าเขา้น ้าตาลทุก ๆ  6 เดือน จากปัจจุบนัท่ี
ก าหนดเป็นรายไตรมาส  อน่ึง ในปีน้ี คาดวา่อินโดนีเซียจะน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ 3.2 ลา้นตนั  ซ่ึงนอ้ยกวา่การ
น าเขา้น ้าตาลของจีนและสหรัฐฯ  

  วนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจ าประเทศจีน รายงานวา่  จีนซ่ึงเป็นประเทศ
ผูผ้ลิตน ้าตาลรายส าคญัผูน้ าเขา้รายใหญ่สุดและผูบ้ริโภคใหญ่สุดอนัดบั3ของโลกผลผลิตน ้าตาลภายในประเทศ
ลดลงอยา่งรวดเร็วท าให้ตน้ทุนการผลิตภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน โดยคาดการณ์วา่ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  
ผลผลิตน ้าตาลของจีนจะลดลง 0.24 ลา้นตนั  เหลือ 10.58 ลา้นตนั  ขณะท่ีอตัราการบริโภคเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ  
วจิารณ์และความเห็น 
                    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ี ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม
แรงซ้ือของกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก าไรต่างๆ  โดยไดรั้บแรงหนุนจากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน เม่ือ
เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯปัจจยัทางดา้นเทคนิคท่ีแขง็แกร่งรวมทั้งปัจจยัทางดา้นพื้นฐานของตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหว
ถึงระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือนคร่ึง (วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558) ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากตลาดอยูใ่นขอบเขต
ของการซ้ือมากเกินไป (Overbought) ดงันั้น หากมีแรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-taking) และ/หรือแรงขายเพื่อ
ช าระบญัชีออกมา (Liquidation) ราคาน ้าตาลมีโอกาสท่ีจะปรับตวัลดลงไดทุ้กขณะ 
                                      ..................................................        

  ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
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