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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  12 - 16  มกราคม 2558 
 
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 12 – 16 มกราคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ของ

ปี 2558   ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามการ
เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ประกอบกบัตลาด
ไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากความวติกเกียวกบัสภาวะอากาศท่ีแหง้แลง้ในบราซิล  จะส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ออ้ยในฤดูการผลิตใหม่  ในขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็แกร่งข้ึน  หลงัธนาคารกลางสวติเซอร์แลนด์ 
(SNB) ยกเลิกเพดานการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนฟรังก์สวสิเม่ือเทียบกบัยโูรท่ี 1.20 ฟรังกส์วสิท่ีใชม้า 3 ปี  
พร้อมลดอตัราดอกเบ้ียลงสู่ระดบั -0.75% จาก -0.25%  (15 มกราคม 2558)  และราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก
ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  แรงซ้ือจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  
ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบา้งตามแรงขาย
จากประเทศผูผ้ลิตและแรงขายเพื่อท าก าไร  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม  
2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.67-15.49 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  15.33 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์
ก่อน 0.42 เซนต ์  หรือ 2.82% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 
14.95-15.67 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.57 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.37 เซนต ์หรือ 2.43% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
16 มกราคม 2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
9  มกราคม  2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.49 14.67 15.33 14.91 +0.42 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.67 14.95 15.57 15.20 +0.37 
กรกฎาคม 2558 15.89 15.24 15.81 15.47 +0.34 
ตุลาคม 2558 16.27 15.67 16.20 15.88 +0.32 
มีนาคม 2559 16.99 16.43 16.91 16.61 +0.30 
พฤษภาคม 2559 17.03 16.50 16.95 16.66 +0.29 
กรกฎาคม 2559 16.96 16.52 16.91 16.64 +0.27 
ตุลาคม 2559 17.10 16.68 17.05 16.79 +0.26 
มีนาคม 2560 17.50 17.09 17.43 17.21 +0.22 
พฤษภาคม 2560 17.26 16.90 17.21 17.00 +0.21 
กรกฎาคม 2560 17.00 16.73 17.01 16.78 +0.23 
ตุลาคม 2560 17.03 16.80 17.05 16.86 +0.19 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 14 มกราคม 2558 ศุลกากรรัสเซียรายงานวา่ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม – 
พฤศจิกายน) รัสเซียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 557,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 419,200 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน  และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 261,500 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 69,700 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน 

วนัท่ี 14 มกราคม 2558 มีรายงานวา่อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของสหภาพศุลกากรรัสเซีย 
คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนกุมภาพนัธ์จะอยูท่ี่ 203 เหรียญสหรัฐ/ตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากเดือน
มกราคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 171 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในเดือนธนัวาคม  

วนัท่ี 13 มกราคม 2558  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่  
เพียงวนัท่ี 12 มกราคม 2558  รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้4.42 ลา้นตนั  เทียบกบั 4.31 ลา้นตนั  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีปริมาณบ้ีทส่งเขา้โรงงานน ้าตาล 29.97 ลา้นตนั  เทียบกบั 34.42 ลา้น
ตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี 14 มกราคม 2558 The National Statistical Committee (Belstat)  รายงานผลผลิตบ้ีทของ
เบลารุส ในปี 2557 มีจ านวน 4.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 10.6% และผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.3 ตนั/เฮคแต 
เทียบกบั 43.7 ตนั/เฮคแต ในปี 2556 

วนัท่ี 13 มกราคม 2558   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrsugar)  รายงานวา่ เพียง 
วนัท่ี 12 มกราคม 2558  ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 2.060 ลา้นตนั  และมีปริมาณบ้ีทส่งเขา้
โรงงานจ านวน 14.94 ลา้นตนั  อน่ึง Ukrsugar คาดวา่ในปี 2557/2558  (กนัยายน-สิงหาคม)  ยเูครนจะ
ผลิตน ้าตาลได ้2.4 ลา้นตนั  
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 13 มกราคม 2558  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ
สหรัฐฯ ในปี 2557/2558 เทียบกบัปี 2556/2557  และ ปี 2555/2556 ดงัน้ี 

  
                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2557/2558 (ประมาณการ) ปี 2556/2557 

ปี 2555/2556 
มกราคม ธนัวาคม (ประมาณการ) 

สตอ็คตน้ปี 1,796 1,796 2,158 1,979 
ผลผลิตน ้าตาล 8,610 8,610 8,457 8,982 
    จากบ้ีท 4,870 4,870 4,794 5,076 
    จากออ้ย 3,740 3,740 3,663 3,906 
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          ฟลอริดา  1,915 1,915 1,759 1,867 
          ฮาวาย 180 180 168 179 
          หลุยส์เซียนา 1,520 1,520 1,591 1,686 
          เทก็ซสั 125 125 145 173 
ปริมาณการน าเขา้ 3,504 3,513 3,742 3,224 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,492 1,479 1,302 957 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 400 400 305 136 
     อ่ืน ๆ 1,612 1,634 2,135 2,131 
     เมก็ซิโก 1,602 1,624 2,130 2,124 
อุปทานรวม 13,910 13,919 14,357 14,184 
     การส่งออก 250 250 306 274 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 11,994 11,994 12,255 11,752 
        -อาหาร 11,859 11,859 11,828 11,487 
       - อ่ืน ๆ 135 135 427 265 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,244 12,244 12,561 12,026 
สตอ็คปลายปี 1,666 1,675 1,796 2,158 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

13.6 13.7 14.3 17.9 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 13  มกราคม  2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดงัน้ี 

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 567,809 595,007 -4.57 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,939 34,257 -6.76 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 25,886 25,441 +1.75 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.72 133.41 +2.48 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.18 45.29 -4.66 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.82 54.71 +3.86 
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เอเชีย 
วนัท่ี 16 มกราคม  2558  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย          

เพียงวนัท่ี 15 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน 19%  เป็น 10.3 ลา้นตนั  จาก 8.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมี 494 โรงงานน ้าตาลท่ีท าการผลิตอยู ่เทียบกบั  486 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 16 มกราคม  2558  คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของอินเดีย  ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี 
Narendra Modi  เป็นประธาน ไดอ้นุมติัราคาออ้ยท่ีโรงงานน ้าตาลตอ้งจ่ายในปี 2558/2559 ท่ีราคา 2,300 
รูปี/ตนั   เพิ่มข้ึน 4.5% จาก 2,200 รูปี/ตนั  ในปี 2557/2558   โดยราคาออ้ยดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของอตัรา
การหีบสกดั (Recovery rate) 9.5%  และถา้เพิ่มข้ึนทุก ๆ 0.1% จะไดรั้บเพิ่ม 24.2 รูปี/ตนั (1 เหรียญสหรัฐฯ 
เท่ากบั 61.84 รูปี) 
 วนัท่ี 15 มกราคม  2558 SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 822,449 868,934 -5.35 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 8,637,711 8,913,954 -3.10 

 โมลาส (ตนั) 301,905 314,660 -4.05 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.52 9.75 -2.32 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.50 3.53 -0.99 

 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตาม
การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ประกอบกบัตลาด
ไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากความวติกเก่ียวกบัสภาวะอากาศท่ีแหง้แลง้ในบราซิล  จะส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ออ้ยในฤดูการผลิตใหม่  ค่าเงินเรียลท่ีแขง็ค่าข้ึน  และราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  แรงซ้ือท่ี
มีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ (16 
มกราคม 2558) ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง
เคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยอาศยัปัจจยัภายนอก เช่น 
ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ค่าเงินเรียลของบราซิล และค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

.................................................. 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
19  มกราคม  2558 
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ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

14 มกราคม 2558 
 
 


