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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15   พฤษภาคม  2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 11 - 15  พฤษภาคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 19 
ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย
ในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน และปรับตวัข้ึนเป็นวนัท่ี 
6 ติดต่อกนั โดยไดแ้รงหนุนจากการแจง้เรือรับมอบน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 ท่ีสูงเป็น
ประวติัการณ์  และเป็นผลจากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและ    นกั
เก็งก าไรต่าง ๆ และแรงซ้ือทางดา้นเทคนิค รวมทั้งไดรั้บแรงหนุนจากการคาดการณ์ภาวะฝนตกในบราซิล       
ซ่ึงอาจจะชะลอการหีบออ้ยออกไป  หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัลดลงมากกวา่ 4% ท่ามกลางการซ้ือขายท่ี
หนาแน่น อนัเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิค และตลาดถูกกดดนัจากการคาดการณ์ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนของ
บราซิลราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.73-
13.60 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.89 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต ์หรือ 3.95% และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.10-13.90 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.20 เซนต ์
ลดลง 0.58 เซนต ์หรือ 4.21% 
  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

15 พฤษภาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

8 พฤษภาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2558 13.60 12.73 12.89 13.42 -0.53 
ตุลาคม 2558 13.90  13.10 13.20 13.78 -0.58 
มีนาคม 2559 14.98 14.28 14.36 14.93 -0.57 
พฤษภาคม 2559 15.00 14.36 14.43 14.95 -0.52 
กรกฎาคม 2559 14.93 14.36 14.45 14.89 -0.44 
ตุลาคม 2559 15.05 14.56 14.64 15.04 -0.40 
มีนาคม 2560 15.42 14.95 15.04 15.44 -0.40 
พฤษภาคม 2560 15.36 14.95 15.03 15.41 -0.38 
กรกฎาคม 2560 15.37 14.94 15.02 15.41 -0.39 
ตุลาคม 2560 15.51 15.07 15.14 15.57 -0.43 
มีนาคม 2561 15.79 15.31 15.34 15.85 -0.47 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี  12  พฤษภาคม 2558   หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ของ
ฤดูการผลิตปี 2558/2559  ซ่ึงเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ดงัน้ี 

                                                                                                     หน่วย : ลา้นตนั 

 
ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยเูครน รายงานพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทของยเูครน เพียงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558  มีจ านวน 236,000 แฮคแต  หรือ 99.7% ของพื้นท่ี
เพาะปลูกเป้าหมาย  เทียบกบั  325,000 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2558    The Russian  Sugar  Producers  Union  (Soyuzrossakhar) 
รายงานวา่เพียง  ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558  รัสเซียไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 928,900 เฮคแต  หรือ 
32.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทตามเป้าหมาย เพิ่มข้ึนจาก 855,700 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 928,600 แฮคแต  หรือ 
94.7% ของพื้นท่ีเพาะปลูกตามเป้าหมาย  980,200  แฮคแต  และเพิ่มข้ึนจาก 855,600 แฮตแต ในปีก่อน  โดย
พื้นท่ีทางภาคกลางและทางภาคใตเ้พาะปลูกบ้ีทเสร็จส้ินแลว้  ขณะท่ีเขตสหพนัธ์วอลกา (Volga Federal 
District) ซ่ึงอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องรัสเซียยงัคงมีการเพาะปลูกบ้ีทอยู ่
 
ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการของสหภาพยุโรป (EU) รายงานวา่เพียงวนัท่ี 27 เมษายน 
2558   EU ส่งออกน ้าตาลตามโควตาของปี 2557/2558  (ตุลาคม-กนัยายน) จ านวน 87,047.7 เมตริกตนั โดย
เป็นน ้าตาลจากฝร่ังเศส (23,000 ตนั)  และสหราชอาณาจกัร (22,000 ตนั)  เนเธอร์แลนด ์ (นอ้ยกวา่ 15,000 
ตนั), โปแลนด ์ (13,000 ตนั)  เบลเยีย่ม (5,000 ตนั) และเยอรมนี (นอ้ยกวา่ 5,000 ตนั) และอีกจ านวน
เล็กนอ้ยจากอิตาลี,ออสเตรีย, สโลวเีนีย สวเีดน และโปรตุเกส 

 
 
 

หน่วยงาน วนัท่ีประมาณการ ประมาณการคร้ังล่าสุด ประมาณการคร้ังก่อน 
Platts’ Kingsman 12 พฤษภาคม 2558 -0.47 -5.25 

Green Pool Commodities 30 มีนาคม 2558 -2.96 -5.02 
ISO 24 มีนาคม 2558  -2.00 N/A 
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อเมริกากลางและเหนือ 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558   ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  

เพียงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2558  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 670,612 675,070 -0.66 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 47,393,094 48,054,576 -1.38 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,310,935 5,351,464 -0.76 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.21 11.14 0.63 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.92 7.93 -0.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 70.67 71.18 -0.72 

 
วนัท่ี  12  พฤษภาคม 2558  The  National Sugar Council (CONADESUCA)  ของเมก็ซิโก

คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโก ฤดูการผลิตปี 2557/2558 (พฤศจิกายน/ตุลาคม) ดงัน้ี 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 ปี 2554/2555 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 805,557 790,481 780,968 703,761 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 54,266,554 54,329,039 61,442,700 46,231,229 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,998,853 6,021,292 6,974,686 5,048,469 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.05 11.08 11.35 10.92 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.45 7.62 8.93 7.17 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 67.37 68.73 78,68 65.69 
วนัท่ี  13 พฤษภาคม  2558   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาล

ของสหรัฐฯ 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 (ประมาณ
การ) ปี 2556/2557 

พฤษภาคม พฤษภาคม เมษายน 
สตอ็คตน้ปี 1,607 1,810 1,810 2,158 
ผลผลิตน ้าตาล 8,450 8,527 8,645 8,462 
    จากบ้ีท 4,770 4,762 4,870 4,794 
    จากออ้ย 3,680 3,765 3,775 3,667 
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          ฟลอริดา  1,825 1,975 1,950 1,763 
          ฮาวาย 190 180 180 168 
          หลุยส์เซียนา 1,535 1,520 1,520 1,591 
          เทก็ซสั 130 902 125 145 
ปริมาณการน าเขา้ 3,810 3,464 3,464 3,742 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,369 1,528 1,528 1,302 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 315 400 400 305 
     อ่ืน ๆ 2,126 1,536 1,536 2,135 
     เมก็ซิโก 2,116 1,526 1,526 2,130 
อุปทานรวม 13,867 13,801 13,919 14,361 
     การส่งออก 200 200 225 306 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,120 11,994 11,994 12,246 
        -อาหาร 11,985 11,859 11,859 11,819 
       - อ่ืน ๆ 135 135 135 427 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,320 12,194 12,219 12,552 
สตอ็คปลายปี 1,547 1,607 1,700 1,810 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค (%) 12.6 13.2 13.9 14.4 
อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  Datagro รายงานวา่ในปี 2558/2559  ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมี
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 591 ลา้นตนั  และทั้งประเทศจะมีจ านวน 653 ลา้นตนั  และผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 
32.2 ลา้นตนั และทั้งประเทศจะมีจ านวน 35.7 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัท่ีเพิ่มข้ึน 8% เม่ือเทียบกบัปี 2557/2558 
ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 26.78 พนัลา้นลิตร และทั้งประเทศจะมีจ านวน 29.16 พา้นลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 
2.8% เม่ือเทียบกบัปี 2557/2558 

วนัท่ี  12  พฤษภาคม 2558   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 และปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม  2558 ดงัน้ี 

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 45,034 40,375 +11.54 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,591 1,500 +6.10 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1.938 1.634 +18.60 
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ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 109.31 107.55 +1.64 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 33.92 36.24  
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 66.08 63.76  

 
วนัท่ี  11 พฤษภาคม 2558  Job Economia คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบของบราซิลในปี 2558/2559  ซ่ึง

เร่ิมตน้ฤดูการผลิตเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558  จะมีจ านวน  647 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 3% จาก 630 ลา้นตนั ในปี
ก่อน  โดยทางภาคกลาง-ใตจ้ะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 587 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 571 ลา้นตนั ในปีก่อน และจะ
ผลิตน ้าตาลได ้ 35.95 ลา้นตนั โดยมาจากทางภาคกลาง-ใต ้ 32.3 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการส่งออกจะคงท่ีท่ี
จ  านวน 24.3 ลา้นตนั ส าหรับผลผลิตเอทานอลจะอยูท่ี่ 29.32 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจากปีก่อนมากกวา่            1 
พนัลา้นลิตร  โดยมาจากทางภาคกลาง-ใต ้ 27 พนัลา้นลิตร  ปริมาณการบริโภคเอทานอลภายในประเทศจะมี
จ านวน 28.6 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเกือบ 4 พนัลา้นลิตร  สืบเน่ืองจากแรงจูงใจในดา้นภาษี  ทั้งน้ี
บราซิลมีโอกาสในการส่งออกเอทานอลไปยงัสหรัฐอเมริกานอ้ย เพราะราคาเช้ือเพลิงในสหรัฐอเมริกา
ค่อนขา้งต ่า  สตอ็คเอทานอลในปลายปี 2558/2559 มีประมาณ 1.51 พนัลา้นลิตร  ลดลงจากในช่วงปลายปี
ก่อน ซ่ึงสูงสุดอยูท่ี่ 2.64 พนัลา้นลิตร ในช่วงส้ินเดือนมีนาคม 
 
เอเชีย 

วนัท่ี  12  พฤษภาคม 2558   มีรายงานวา่ รัฐบาลในรัฐ Maharashtra ของอินเดียไดอ้นุมติัเงิน
อุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 800,000 ตนั ในอตัรา 1,000 รูปี/ตนั (15.6 เหรียญสหรัฐฯ)  
หลงัจากท่ีในเดือนกุมภาพนัธ์รัฐบาลกลางของอินเดียไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนการส่งออก 4,000 รูปี/ตนั  ส าหรับ
การส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.4 ลา้นตนั  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดแรงกดดนัต่อราคาน ้าตาลภายในประเทศท่ีลดลง 

วนัท่ี 11  พฤษภาคม 2558   มีรายงานวา่ ในปี 2557/2558  เม่ือส้ินเดือนเมษายน 2558  เวยีดนาม
ผลิตน ้าตาลได ้1.24 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 218,440 ตนั จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
และกระทรวงเกษตรและการพฒันาชนบทรายงานวา่ สต็อคน ้าตาลคงเหลือจะมีมากกวา่ 560,000 ตนั จาก 
141,500 ตนั ในปีก่อน  ส่วนสมาคมออ้ยและน ้าตาลรายงานวา่  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของเวยีดนามลดลง 261.5 
แฮคแต  เน่ืองจากราคาน ้าตาลท่ีลดลงและสภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก  และคาดวา่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นแรงผลกัดนัต่ออุตสาหกรรมน ้าตาลภายในประเทศใหมี้การปรับโครงสร้าง และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัเม่ืออตัราภาษีน าเขา้จะถูกลดลงเหลือศูนยใ์นปี 2561 และในปัจจุบนัตน้ทุนการ
ผลิตน ้าตาลของเวยีดนามจะอยูท่ี่ 12 ลา้นดอง/ตนั (550 เหรียญสหรัฐฯ) 
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วจิารณ์และความเห็น 
 
   ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนโดยในช่วงแรก  
ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน และปรับตวัเพิ่มข้ึน 6 วนัติดต่อกนั  ตามการเขา้มาซ้ือ
น ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้น
เทคนิค เน่ืองจากตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวการแจง้เรือมารับน ้าตาลเป็นจ านวนมาก หลงัจากน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนพฤษภาคม 2558  ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง  นอกจากนั้นภาวะฝนตกในบราซิลอาจ
ชะลอการหีบออ้ยออกไป  อยา่งไรก็ตามในระดบัราคาท่ีสูงมีแรงขายจากประเทศผูผ้ลิตเขา้มาเป็นจ านวนมาก  
แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกัไดก้ดดนัให้ราคาปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยั
ใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงผนัผวนตามแรงซ้ือ/ขายของกลุ่มกองทุน
และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

18  พฤษภาคม 2558 
 


