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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 – 11  กนัยายน  2558 
                        
  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 7 - 11 กนัยายน  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 36 ของ
ปี 2558 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั เน่ืองจากในวนัท่ี 7 กนัยายน 2557  ตลาดปิดท าการเพราะเป็นวนัแรงงาน
ของสหรัฐฯ (The USA Labor Day) ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวน โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคา
น ้าตาลปรับตวัลดลง และในวนัต่อมาราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมากกวา่ 3% โดยไดแ้รงหนุนจากภาวะฝน
ตกในบราซิล ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราการเก็บเก่ียวออ้ย ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง โดยถูกกดดนัจากการ
อ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลสู่ระดบั ต ่าสุดในรอบเกือบ 13 ปี หลงัจากสถาบนัจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ 
Standard & Poor's ปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของบราซิลลงสู่อนัดบัขยะ แต่ในวนัท าการสุดทา้ยของ
สัปดาห์ ราคาน ้ าตาลได้ปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 8 สัปดาห์ ขณะท่ีภาวะฝนตกในบราซิล
ส่งผลกระทบต่อการเก็บเก่ียว และเทรดเดอร์แสดงความวิตกเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ในประเทศผูผ้ลิต
รายใหญ่อ่ืนๆ อาทิ  
อินเดีย, ไทยและอเมริกาใต ้เน่ืองจากมีปริมาณฝนต ่ากว่าระดบัเฉล่ีย ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตาม
สัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 11.05-11.73 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.66 เซนต ์
เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.39 เซนต ์หรือ 3.46% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 12.03-12.54 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.45 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.24 เซนต ์หรือ 1.97% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
11 กนัยายน 2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
4 กนัยายน 2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 11.73 11.05 11.66 11.27 +0.39 
มีนาคม 2559 12.54 12.03 12.45 12.21 +0.24 
พฤษภาคม 2559 12.55 12.13 12.44 12.28 +0.16 
กรกฎาคม 2559 12.52 12.11 12.38 12.29 +0.09 
ตุลาคม 2559 12.77 12.34 12.53 12.51 +0.02 
มีนาคม 2560 13.27 12.84 13.01 13.03 -0.02 
พฤษภาคม 2560 13.28 12.92 13.07 13.10 -0.03 
กรกฎาคม 2560 13.39 13.00 13.12 13.16 -0.04 
ตุลาคม 2560 13.60 13.20 13.33 13.40 -0.07 
มีนาคม 2561 14.00 13.65 13.79 13.85 -0.06 
พฤษภาคม 2561 14.03 13.70 13.82 13.87 -0.05 
กรกฎาคม 2561 14.03 13.75 13.86 13.91 -0.05 

 



www.sugarzone.in.th 

-2- 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 10  กนัยายน  2558  Platts' Kingsman เพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  

ในปี 2558/2559 เป็น 1.2 ลา้นตนั จาก 466,000 ตนั ในประมาณการเดือนพฤษภาคม  เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาล
ท่ีลดลงในหลาย ๆ ประเทศ  โดยเฉพาะจีน ซ่ึงคาดวา่จะลดลงเหลือ 9.1-10.3 ลา้นตนั  จาก 10.5 ลา้นตนั  ใน
ปี 2557/2558  (ตุลาคม-กนัยายน)   ส่วนปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลคาดวา่จะนอ้ยกวา่
ตวัเลขท่ีตลาดคาดการณ์วา่จะมีประมาณ 600 ลา้นตนั  
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  9 กนัยายน   2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง  ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2558 
รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทในฤดูการผลิตปี 2558/2559  ได ้ 5 ลา้นตนั  เทียบกบั 4.7 ลา้นตนั ในปีก่อน และ 3.6 ลา้น
ตนั ในปี 2556  และคาดวา่จะเก็บเก่ียวบ้ีททั้งหมดได ้36-40 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 33.5 ลา้นตนั ในปีก่อน และ
จะผลิตน ้าตาลได ้4.75-4.85 ลา้นตนั  

วนัท่ี  8 กนัยายน   2558  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 7 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-กรกฎาคม ) ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 466,100 502,300 -7.21 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 208,700 184,700 12.99 

 ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 2557 อยูท่ี่ 666,000 ตนั  เทียบกบั 469,000 ตนั ในปี 2556  
ขณะท่ีการน าเขา้น ้าตาลทรายขาวในปี 2557 อยูท่ี่ 371,000 ตนั  เทียบกบั 475,000 ตนั ในปี 2556 
ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 10  กนัยายน  2558 The National Sugar Beet Institute (IRBAB) ของเบลเยีย่ม  รายงานผล
การทดสอบบ้ีทของปี 2558/2559 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ดงัน้ี 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2553-2557 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.99 16.38 16.58 16.57 -:- 15.93 16.37 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 914.2 868.7 700.9 681.1 -:- 744.2 748.7 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 146.18 142.29 116.21 112.86 -:- 118.55 122.48 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 85.20 84.43 66.53 67.26 -:- 72.05 72.57 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 13.62 13.83 11.03 11.15 -:- 11.48 11.87 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 93,193 97,189 94,910 98,756 -:- 96,814 96,917 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  10 กนัยายน   2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 374,255 372,690 +0.42 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 19,204 20,944 -8.31 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 16,650 16,142 +3.15 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 129.44 132.85 -2.57 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 41.60 44.39 -6.29 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 58.40 55.61 +5.02 
ผลผลิตเอทานอล/ตนัออ้ย (ลิตร) 44.49 43.31 +2.72 
ผลผลิตน ้าตาล/ตนัออ้ย (กิโลกรัม) 51.31 56.20 -8.69 

 
เอเชีย 

วนัท่ี  8 กนัยายน   2558  มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในวนัท่ี 15 กนัยายน  2558 รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ Hi-Pol. (MT.) 
1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2559 60,000.00 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 60,000.00 
1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2559 24,000.00 
              รวม 144,000.00 

 
วจิารณ์และความเห็น 
                 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึน 
เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ แมว้า่ค่าเงินเรียลของ
บราซิลจะไดอ่้อนลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 13 ปี  หลงัจาก S&P ไดป้รับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
บราซิลลงสู่ระดบัขยะ (Junk) แต่ตลาดใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นสภาวะอากาศมากกวา่  
โดยเฉพาะภาวะ 
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ฝนตกในบราซิล  ซ่ึงกระทบต่ออตัราการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน  รวมถึงสภาวะฝนตกในอินเดีย และไทย 
ท่ีนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ ท าใหร้าคาปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบั
สูงสุดในรอบเกือบ 8 สัปดาห์ ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

14  กนัยายน  2558 
 


