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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  12 – 16  ตุลาคม   2558 
                        

ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 12 – 16  ตุลาคม 2558 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์      
ท่ี 41 ของปี 2558 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั โดยในช่วงแรกราคาลดลง
ทะลุ เส้นค่าเฉล่ียในรอบ 200 วนั  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงอีกคร้ังเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญ
สหรัฐฯ แต่ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัข้ึนใกล้ระดบัสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลงัไดแ้รงหนุนจาก
เงินเรียลบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึนและความแข็งแกร่งทางเทคนิค โดยราคาปรับตวัข้ึนเหนือเส้นค่าเฉล่ียรอบ 200 วนั  
และแรงหนุนจากอุปสงคใ์นตลาดส่งมอบปัจจุบนั ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 
2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.69-14.38 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.27 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.07 เซนต ์หรือ 0.49% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.52-14.14 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.05 เซนต ์ลดลง 0.01 เซนต ์หรือ 0.07% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16 ตุลาคม  2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9  ตุลาคม  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.38 13.69 14.27 14.34 -0.07 
พฤษภาคม 2559 14.14 13.52 14.05 14.06 -0.01 
กรกฎาคม 2559 13.95 13.39 13.85 13.83 +0.02 
ตุลาคม 2559 14.04 13.55 13.93 13.91 +0.02 
มีนาคม 2560 14.45 13.98 14.40 14.28 +0.12 
พฤษภาคม 2560 14.29 13.85 14.24 14.08 +0.16 
กรกฎาคม 2560 14.10 13.71 14.06 13.88 +0.18 
ตุลาคม 2560 14.11 13.73 14.05 13.87 +0.18 
มีนาคม 2561 14.44 14.08 14.35 14.21 +0.14 
พฤษภาคม 2561 14.42 14.05 14.32 14.16 +0.16 
กรกฎาคม 2561 14.41 14.03 14.29 14.12 +0.17 

 
 
 
 
 



www.sugarzone.in.th 

-2- 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  13  ตุลาคม 2558  กระทรวงเกษตรของเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 12  ตุลาคม  2558   
เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้55,600 แฮคแต หรือ 56% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 99,300 แฮคแต   เพิ่มข้ึนจาก  
46,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 1,642,900 ตนั ลดลงจาก 2,031,900 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตเฉล่ีย 29.54 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 44.0 ตนั/แฮคแต ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีเปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย อยูท่ี่ 17.01% เพิ่มข้ึนจาก 16.17% เน่ืองจากภยัแลง้ในช่วง
ระยะเวลาการเจริญเติบโตของบ้ีท  ขณะเดียวกนัสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของเบลารุส  ( Belsahar ) รายงานวา่ เพียง 
ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม โรงงานน ้ าตาลภายในประเทศท่ีมีจ านวน 4 โรงงาน ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 139,400 ตนั 
จากบ้ีท 1,960,000 ตนั  อตัราการหีบสกดั 13.8% 

วนัท่ี  13  ตุลาคม 2558  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558  ยเูครน
เก็บเก่ียวบ้ีทได ้90,000 แฮคแต หรือ 38% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 238,000 แฮคแต โดยเก็บเก่ียวบ้ีทได ้3.6 
ลา้นตนั  ผลผลิตเฉล่ียลดลงเหลือ 39.9 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.8 ตนั/แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  14  ตุลาคม 2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตรกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจ าเมก็ซิโก คาดวา่ในปี  
2558/2559 เมก็ซิโกจะผลิตน ้ าตาลได ้  6.5 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ซ่ึงเป็นการคาดการณ์อยา่งไม่เป็น
ทางการ ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลท่ีปรับปรุงใหม่ในปี 2557/2558 ลดลงเหลือ 6.34 ลา้นตนั และคาดวา่ในปี 
2558/2559  จะส่งออกน ้าตาล 1.59  ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ขณะท่ีปี 2557/2558  คาดวา่จะส่งออก
น ้าตาลจ านวน 1.53 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) โดยส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกาภายใตข้อ้ตกลง 
1,383,969.68 เมตริกตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  

วนัท่ี  12  ตุลาคม 2558  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 

ตุลาคม กนัยายน 
สตอ็คตน้ปี 1,697 1,730 1,810 2,158 
ผลผลิตน ้าตาล 8,760 8,734 8,588 8,462 
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    จากบ้ีท 5,075 5,034 4,825 4,794 
    จากออ้ย 3,685 3,700 3,763 3,667 
          ฟลอริดา  1,940 1,940 1,975 1,763 
          ฮาวาย 165 180 160 168 
          หลุยส์เซียนา 1,450 1,450 1,505 1,591 
          เทก็ซสั 130 130 123 145 
ปริมาณการน าเขา้ 3,398 3,394 3,544 3,742 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,528 1,524 1,540 1,302 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 315 315 459 305 
     อ่ืน ๆ 1,555 1,555 1,544 2,135 
     เมก็ซิโก 1,540 1,540 1,530 2,130 
อุปทานรวม 13,856 13,858 13,941 14,361 
     การส่งออก 200 200 180 306 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 11,920 12,010 12,064 12,246 
        -อาหาร 11,785 11,875 11,935 11,819 
       - อ่ืน ๆ 135 135 1,239 427 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,210 12,210 12,244 12,552 
สตอ็คปลายปี 1,736 1,648 1,697 1,810 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค (%) 14.3 13.5 13.9 14.4 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  15  ตุลาคม 2558 Datagro คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะไม่
เปล่ียนแปลงจากประมาณการเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม โดยจะมีจ านวน 604.6 ลา้นตนั  และคาดวา่ผลผลิตน ้าตาล
จะอยูท่ี่ประมาณ 31.4 ลา้นตนั (tel quel)  ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 28.2 พนัลา้นลิตร  และคาดวา่ยงัมีออ้ย
จ านวน 25 ลา้นตนั คงคา้งในไร่เม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตในเดือนพฤศจิกายน ทั้งน้ีส านกัข่าว Reuters รายงานวา่ 
สาเหตุท่ีโรงงานผลิตล่าชา้เพราะเกิดจากภาวะฝนตก  และในปี 2557/2558 โรงงานหีบออ้ยไดจ้  านวน  571.3 
ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้32.0 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลไดจ้  านวน 26.1 พนัลา้นลิตร 
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 วนัท่ี 14  ตุลาคม 2558 ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตรกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจ าอินเดีย คาดวา่ในปี 
2558/2559 อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้28.5 ลา้นตนั ลดลง 6% จากปีก่อน โดยผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh 
สูงข้ึน แต่ผลผลิตในรัฐ Maharashtra และรัฐ  Karnataka  ลดลงจากปีก่อน ปริมาณออ้ยในปี  2558/ 
2559 จะลดลงเหลือ 345 ลา้นตนั   ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลในปี 2558/2559 ท่ีปรับปรุงใหม่จะเพิ่มข้ึนจาก 2.2 
ลา้นตนั  เป็น 2.5 ลา้นตนั   

 วนัท่ี  14  ตุลาคม 2558  มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 
งวดส่งมอบ Hi-Pol. (MT.) 

1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2559 54,333.33 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 54,333.33 
              รวม 108,666.66 

 
วนัท่ี  14  ตุลาคม 2558   สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานการผลิตและการขายน ้าตาลทรายขาว

จากผูผ้ลิตภายในประเทศ ในปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน)  ซ่ึงส้ินสุดฤดูการผลิตแลว้ และเทียบกบัปี  
2556/2557 ดงัน้ี 

                                                                                            หน่วย : 1,000 ตนั 

รายการ 
ปริมาณการผลิต 

ปริมาณการขายน ้าตาลจาก    
ผูผ้ลิตภายในประเ ทศ 

ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
   น ้าตาลจากออ้ย  9,818.2 12,571.7 8,926.6 10,783.2 
   น ้าตาลจากบ้ีท   737.8     746.3    699.1      620.7 
     รวม 10,556.0 13,318.0 9,625.7 11.403.9 

 
วจิารณ์และความเห็น 
                    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ี ไดป้รับตวัเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์
ไม่มากนกั  แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลง  ตามแรงขายเพื่อท าก าไรและเพื่อช าระบญัชีของ
กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง  ประกอบกบัราคาน ้าตาลได้
ปรับตวั 
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ข้ึนมามากแลว้  อยา่งไรก็ตามในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ังตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค   
เงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน  ประกอบกบัไดรั้บแรงหนุนจากอุปสงคใ์นตลาดส่งมอบปัจจุบนั  ส าหรับใน
ระยะ   สั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหว
ผนัผวนตามแรงซ้ือ/ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  และการ
เปล่ียนแปลงของค่าเงินเรียลของบราซิล/เงินเหรียญสหรัฐฯ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
19  ตุลาคม  2558 

 


