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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15  มกราคม  2559 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (11 - 15 มกราคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 2 
ของปี 2559   ราคาน ้ าตาลในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน แมว้า่ในช่วงแรก
ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ2 เดือนท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่น  โดยไดร่้วงลงตาม
ราคาน ้ามนัดิบ แนวโนม้เศรษฐกิจท่ีซบเซาในจีน และ  Unica รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล  ปี 2557/2558  เพียง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  มีจ  านวน 594.081 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้30.556 ลา้น
ตนั  และผลิตเอทานอลได ้27.172  พนัลา้นลิตร  ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาท่ีกองทุนดชันี  (Index Funds)  ท า
การขายเพื่อลดสัดส่วนนการลงทุนในตลาดน ้ าตาล แต่ในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ ราคาน ้ าตาลได้ปรับตวั
เพิ่มข้ึน อนัเป็นผลจากแรงซ้ือคืนทางเทคนิค, อุปสงค์ต่อเน่ืองในเอเชีย และยงัได้แรงหนุนจากความวิตก
เก่ียวกบัภาวะผลผลิตท่ีตึงตวั   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่
ระหว่าง 13.93-15.12 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.92 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.46 เซนต ์หรือ 
3.18% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 13.70-14.67 เซนต์ และปิด
ตลาดท่ี 14.48 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต ์หรือ 2.12% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

15 มกราคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
8  มกราคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 15.12 13.93 14.92 14.46 +0.46 
พฤษภาคม 2559 14.67 13.70 14.48 14.18 +0.30 
กรกฎาคม 2559 14.38 13.51 14.17 13.94 +0.23 
ตุลาคม 2559 14.43 13.63 14.23 14.02 +0.21 
มีนาคม 2560 14.79 14.07 14.59 14.44 +0.15 
พฤษภาคม 2560 14.51 13.86 14.29 14.19 +0.10 
กรกฎาคม 2560 14.19 13.60 13.95 13.91 +0.04 
ตุลาคม 2560 14.06 13.57 13.80 13.82 -0.02 
มีนาคม 2561 14.21 13.77 13.95 13.99 -0.04 
พฤษภาคม 2561 13.95 13.52 13.77 13.77 0.00 
กรกฎาคม 2561 13.81 13.40 13.62 13.66 -0.04 
ตุลาคม 2561 13.92 13.51 13.67 13.80 -0.13 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  15  มกราคม  2559  Sagarpa  ของเมก็ซิโกรายงานปริมาณออ้ยและผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโก
ในปี 2558/2559   เพียง ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 147,574 161,918 -8.86 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 12,072,473 12,758,807 -5.38 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 1,183,873 1,310,697 -9.68 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.81 10.27 -4.54 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.02 8.09 -0.90 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.81 78.80 3.82 

 
วนัท่ี  13  มกราคม  2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ 

สหรัฐฯ ในปี 2558/2559 เทียบกบัปี 2557/2558  และ ปี 2556/2557 ดงัน้ี  
                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ 
ปี 2558/2559 
ประมาณการ 

 ปี 2557/2558
ประมาณการ 

ปี 
2556/2557 มกราคม 

ธันวาคม 
ธันวาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,768 1,767 1,810 2,158 
ผลผลิตน ้าตาล 8,934 8,991 8,649 8,462 
    จากบ้ีท 5,158 5,158 4,893 4,794 
    จากออ้ย 3,776 3,833 3,755 3,667 
          ฟลอริดา  2,073 2,073 1,975 1,763 
          ฮาวาย 165 165 146 168 
          หลุยส์เซียนา 1,423 1,465 1,513 1,591 
          เทก็ซสั 115 130 123 145 
ปริมาณการน าเขา้ 3,100 3,192 3,553 3,742 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,514 1,529 1,536 1,302 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 238 315 471 305 
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     อ่ืน ๆ 1,348 1,348 1,564 2,135 
     เมก็ซิโก 1,333 1,333 1,532 2,130 
อุปทานรวม 13,802 13,949 14,012 14,361 
     การส่งออก 123 200 185 306 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,090 12,090 12,060 12,246 
        -อาหาร 11,955 11,955 11,929 11,819 
       - อ่ืน ๆ 135 135 131 427 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,213 12,290 12,245 12,552 
สตอ็คปลายปี 1,588 1,659 1,768 1,810 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

13.0 13.5 14.4 14.4 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  12  มกราคม  2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้
ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัน้ี 

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

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 594.081 568.071 +4.58 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 30.556 31.946 -4.35 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 27.172 25.910 +4.87 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 131.71 136.73 -3.67 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 40.99 43.16 -5.03 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 59.01 56.84 +3.82 

 
 วนัท่ี  12  มกราคม  2559  Datagro รายงานวา่  ในปี 2557/2558 (เมษายน-มีนาคม)  บราซิลส่งออก
น ้าตาลจ านวน 24 ลา้นตนั  ต ่าสุดในรอบ 5 ปี  และต ่ากวา่ 600,000 ตนั ท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 
คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2558 เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต ้ และภาคเหนือ-
ตะวนัออกเฉียงเหนือลดลง  โดยส่งออกไปยงัประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศน าเขา้รายใหญ่สุดของโลกจ านวน  
4.82 ลา้นตนั   รวมมูลค่าการส่งออกน ้าตาลของบราซิล 7.64 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ จาก 9.45 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556/2557  และตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2558 คาดวา่ในปี 2558/2559  บราซิลจะส่งออกน ้าตาลลดลง 200,000 ตนั เหลือ 23.8 ลา้นตนั  
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วนัท่ี  12  มกราคม  2559 บริษทัท่ีปรึกษาในบราซิล Archer Consulting  รายงานวา่  เพียงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558  โรงงานน ้าตาลในบราซิลไดท้  าการขายน ้าตาลไปแลว้ 66.6% ของน ้าตาลจ านวน 25.12 ลา้นตนั 
ท่ีคาดวา่จะส่งออกในปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม)  ในราคาเฉล่ีย 13.71 เซนต/์ปอนด ์  อตัราแลกเปล่ียน 
3.78 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ  เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีการผลิตก่อน ซ่ึงขายไปเพียง 24.4% ของจ านวนท่ี
คาดวา่จะส่งออก  โดย  Archer กล่าววา่การอ่อนค่าลงของเงินเรียลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็น
แรงจูงใจให้โรงงานน ้าตาลขายน ้าตาลและขายเงินเรียลของบราซิลเป็นการล่วงหนา้ 
 
เอเชีย 

วนัท่ี  15  มกราคม  2559  นาย Sanjeev Babar กรรมการผูอ้  านวยการสหพนัธ์โรงงานน ้าตาล
สหกรณ์ในรัฐ  Maharashtra ไดเ้ปิดเผยส านกัข่าว Bloomberg วา่  โรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ซ่ึงผลิต
น ้าตาลไดม้ากสุดในอินเดียตอ้งการให้รัฐบาลลดเป้าหมายในการส่งออกน ้าตาลลง  เพราะปัญหาสภาพอากาศท่ี
แหง้แลง้  กระทบต่อการตดัออ้ยในฤดูการผลิตน้ี  และการปลูกออ้ยในฤดูการผลิตใหม่  โดยโรงงานน ้าตาล
ตอ้งการใหส่้งออกน ้าตาลสอดคลอ้งกบัผลผลิตในปีน้ีมากกวา่จะใชค้่าเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั  อน่ึง เป้าหมายการ
ส่งออก 4 ลา้นตนั  ในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 โรงงานน ้าตาล 180 โรงงานในรัฐ 
Maharashtra ตอ้งส่งออก 1.39 ลา้นตนั  และโรงงานในรัฐ Uttar Pradesh ตอ้งส่งออก 1.06 ลา้นตนั  

วนัท่ี  14  มกราคม  2559 กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 11 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-พฤศจิกายน) เป็นดงัน้ี 

 
 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 506,100 557,500 - 9.22 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 358,500 261,500 + 37.09 

 
 วนัท่ี  13  มกราคม  2559  นาย Tito Pranolo  ประธานสมาคมน ้าตาลอินโดนีเซีย (ISA) คาดวา่
ปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายขาวของอินโดนีเซียในปี 2559  จะมีจ านวน 200,000 ตนั  และจะเพิ่มข้ึนเป็น 
400,000 ตนั ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560  เพราะผลผลิตน ้าตาลลดลง 

วนัท่ี  11  มกราคม  2559 The Sugar Regulatory Administration (SRA)  รายงานการผลิต 
น ้าตาลของฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 เพียงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2558  วา่มีเพียง 512,000 ตนั (มูลค่า
น ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจากปีก่อน 32%  ขณะท่ีการผลิตกากน ้าตาลในช่วงเวลาเดียวกนัลดลง 22%  มา 
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อยูท่ี่ 276,000 ตนั  ทั้งน้ี สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากภาวะ El Niño และพายไุตฝุ้่ น 
Yolanda  ส่งผลใหผ้ลผลิตออ้ยลดลง  นอกจากน้ี SRA ยงัไดค้าดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีวา่จะลดลงเหลือ 
2.27 ลา้นตนั  เทียบกบั 2.316 ลา้นตนั ในปีก่อน แต่อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวน้ีอาจตอ้งมีการปรับลดลงอีก
ถา้สภาพการผลิตยงัไม่ดีข้ึน 
 
วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึน
เม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลง  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบักองทุนดชันี  (Index Funds) ไดท้  าการขายเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในตลาด
น ้าตาล (8-14 มกราคม 2559)  นอกจากนั้น ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีลดลง  รวมถึงเศรษฐกิจของจีนท่ีชลอ
ตวัลง  รวมถึงรายงานการผลิตของ Unica ถึงส้ินปี 2558 ไดส่้งผลกระทบต่อตลาดน ้าตาลดว้ย  อยา่งไรก็ดี
ในช่วงสุดทา้ย การกลบัเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาดของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ตามปัจจยั
ทางดา้นเทคนิค  ความตอ้งการน าเขา้น ้าตาลของจีน อุปทานน ้าตาลในระยะใกลท่ี้ตึงตวั  ท าใหร้าคาปรับตวั
เพิ่มข้ึนอีกคร้ัง  ส าหรับในระยะใกล ้  ๆ หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่
น ้าตาลจะยงัเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่น
มา 
 
 
                                      ..................................................        
 
   

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
18 มกราคม 2559 

 


