
สรุปสถานการณ์ตลาดน ำ้ตำลโลกประจ ำสัปดำห์ระหว่ำงวนัที่  9 - 13  กุมภำพนัธ์  2558 
 

   ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 9 – 13  กุมภาพนัธ์  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 6 ของ
ปี 2558 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 
(Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นซ้ือขายเพื่อยา้ยเดือน จากเดือน
มีนาคม 2558 ไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2558  และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือน       นี
นาคม 2558  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ ศกน้ี  นอกจากนั้นราคาน ้าตาลยงั
ไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลท่ีมีค่าแขง็ข้ึนและความตอ้งการน ้าตาลในระยะใกล ้  อยา่งไรก็ดี
ในช่วงสุดทา้ยตลาดไดรั้บแรงกดดนัอยูบ่า้งจากการคาดการณ์ภาวะฝนตกในบราซิล  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตออ้ยในฤดูการผลิตปี 2558/2559  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.50-15.05 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.88 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 
0.37 เซนต ์ หรือ 2.55% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.47-
14.94 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.84 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.26 เซนต ์หรือ 1.78% 

ตลำดน ำ้ตำลนิวยอร์ค หมำยเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก ำหนดรำคำ 
รำคำ
สูงสุด 

รำคำต ่ำสุด 
รำคำปิดเมื่อวนัที่ 

13 กุมภำพนัธ์  2558 
รำคำปิดเมื่อวนัที่ 

6 กุมภำพนัธ์  2558 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.05 14.50 14.88 14.51 +0.37 
พฤษภาคม
มมม 

2558 14.94 14.47 14.84 14.58 +0.26 
26 กรกฎาคม 2558 15.09 14.62 15.03 14.79 +0.24 

ตุลาคม 2558 15.45 14.99 15.41 15.22 +0.19 
มีนาคม 2559 16.34 15.87 16.30 16.10 +0.20 
พฤษภาคม 2559 16.33 15.90 16.27 16.13 +0.14 
กรกฎาคม 2559 16.27 15.82 16.14 16.08 +0.06 
ตุลาคม 2559 16.30 15.94 16.17 16.21 -0.04 
มีนาคม 2560 16.73 16.26 16.52 16.60 -0.08 
พฤษภาคม 2560 16.42 16.12 16.31 16.36 -0.05 
กรกฎาคม 2560 16.23 15.98 16.12 16.18 -0.06 
ตุลาคม 2560 16.27 16.05 16.19 16.26 -0.07 
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ข่ำวทีส่ ำคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  2558  กรมศุลกากรรัสเซีย  รายงานการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซีย           
ปี 2557 เพิ่มข้ึนเป็น  666,200 ตนั  จาก 530,300 ตนั ในปี 2556 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 
รัสเซียมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 29 ลา้นตนั   ผลิตน ้าตาลได ้4.438 ลา้นตนั  ขณะท่ีในปี 2556/2557 มีบ้ีท
ผา่นกระบวนการผลิต 34.0 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้4.37 ลา้นตนั 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์  2558 The Russian Sugar Producers Union  คาดวา่ในปี 2557/2558 (สิงหาคม-
กรกฎาคม)  รัสเซียจะน าเขา้น ้าตาลทรายดิบประมาณ 500,000-550,000 ตนั อน่ึง รัสเซียเคยเป็นประเทศ
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบชั้นน าของโลกไดเ้พิ่มการผลิตและสามารถช่วยเหลือตวัเองมากข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่น
มาน้ี  แต่ยงัคงมีการน าเขา้น ้าตาลเพื่อรักษาสมดุลตลาด แต่ในช่วงหลายสัปดาห์ท่ีผา่นมาการอ่อนค่าของเงินรู
เบิลท าใหรั้สเซียตอ้งน าเขา้น ้ าตาลดว้ยราคาท่ีสูงข้ึน  และราคาน ้าตาลภายในประเทศก็ไดป้รับสูงข้ึนไปดว้ย  
ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียยงัคงลดนอ้ยลงในฤดูใบไมผ้ลิน้ี  เน่ืองจากตน้ทุนการปลูกบ้ีทท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนมาก 
 
อเมริกำกลำงและเหนือ 
 

วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์  2558  มีรายงานวา่  เมก็ซิโกก าหนดโควตาการส่งออกน ้าตาลในปี 
2557/2558 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เป็นจ านวน 1.163 ลา้นตนั  ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาของ
เมก็ซิโกเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558   ซ่ึงต ่ากวา่โควตา 1.5 ลา้นตนั ท่ีอุตสาหกรรมภายในประเทศคาดไว ้

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 
เพียงวนัท่ี 7  กุมภาพนัธ์  2558  ดงัน้ี 

 
รำยกำร ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 276,866 254,781 +8.67 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,233,074 20,091,637 +5.68 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,254,622 2,049,615 +10.00 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.62 10.20 +4.12 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 8.14 8.04 +1.24 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 76.69 78.86 -2.75 
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อเมริกำใต้ 

วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2558  บริษทัท่ีปรึกษา Archer คาดวา่ในปี 2558/2559 ปริมาณออ้ยเขา้หีบทาง
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีจ านวน 573.69 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 0.62% จาก 570.1 ลา้นตนั ในปี 2557/2558  
โดย Archer คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 32.21 ลา้นตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 32 ลา้นตนั  ในปี 
2557/2558  ส่วนผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มขิ้น 1% เป็น 26.26 พนัลา้นลิตร  ซ่ึงเป็น Anhydrous  10.88 พนัลา้น
ลิตร  และ Hydrous 15.38 พนัลา้นลิตร  

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์  2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ดงัน้ี 

 
รำยกำร ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 570,105 595,977 -4.34 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,956 34,267 -6.75 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 26,038 25,505 +2.09 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.61 133.36 +2.43 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.06 45.25 -4.84 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.94 54.75 +4.00 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2558 สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวของจีน 
ในช่วง 4 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม – กนัยายน)  เม่ือเทียบกบักบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของฤดูการผลิตปี 2556/2557 เป็นดงัน้ี 
 

 
รำยกำร ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 

น ้าตาลจากออ้ย (1,000 ตนั) 4,051.3 5,774.1 
น ้าตาลจากบ้ีท  (1,000 ตนั)     734.4      746.3 

รวม 4,785.7 6,520.4 
 

อน่ึง  ผลผลิตน ้าตาลในเดือนมกราคม 2558 อยูท่ี่  2,575,100 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 
25.9% จาก 3,474,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากออ้ย 2,522,700 ตนั  และ
น ้าตาลจากบ้ีท 52,400 ตนั 
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วจิำรณ์และควำมเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   ประกอบกบั
ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการซ้ือขายส่วนต่างของราคา (spread) ของน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  
และพฤษภาคม 2558  ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงใน
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558  รวมทั้งเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึน และความตอ้งการน ้าตาลของบราซิลใน
ระยะใกลท่ี้เพิ่มข้ึน  อยา่งไรก็ดีตลาดไดรั้บแรงกดดนัอยูบ่า้งจากการคาดการณ์ภาวะฝนตกในบราซิล   
ส าหรับในระยะสั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุน
และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   รวมทั้งการซ้ือขาย spread ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  จะส้ินสุด
ระยะเวลาในการซ้ือขายลง 
 

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

ฝ่ำยตลำด 
  บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั 

16  กุมภำพนัธ์  2558 
 


