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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  16 - 20  พฤศจิกายน  2558 
                       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์      
ท่ี 46 ของปี 2558 เคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   โดยถูกกดดนั
จากความอ่อนแอของตลาดสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืนๆ และข่าวท่ีว่าอินเดียได้ประกาศเงินอุดหนุนชาวไร่ออ้ยใน
อตัรา 45 รูปี/ตนัออ้ย (0.68 เหรียญสหรัฐฯ) วงเงิน 11.47 พนัล้านรูปี (173 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  ก่อนท่ีจะ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนโดยได้รับแรงหนุนจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง และในวนัท าการสุดท้าย (20 
พฤศจิกายน 2558)  ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาก  เน่ืองจากตลาดไดรั้บแรงหนุนจากรายงานของบริษทั 
SGS ซ่ึงท าการส ารวจผลผลิตของอินเดียได้คาดว่าในปี 2558/2559  ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียจะมีจ านวน 
23.08 ล้านตัน น้อยกว่าตัวเลขประมาณการของรัฐบาลซ่ึงอยู่ ท่ี  26 ล้านตัน  ในขณะท่ีความต้องการ
ภายในประเทศอยูท่ี่ 25 ลา้นตนั รวมทั้งรายงานสภาพฝนตกในบราซิล  ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการตดัออ้ยส่งเขา้
โรงงาน  และการขนส่งน ้ าตาลเพื่อการส่งออก  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 
2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 14.26-15.45 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.30 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์
ก่อน 0.26 เซนต ์หรือ 1.73% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.93-
15.02 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.93 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.26 เซนต ์หรือ 1.77% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

20 พฤศจิกายน 2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 15.45 14.26 15.30 15.04 +0.26 
พฤษภาคม 2559 15.02 13.93 14.93 14.67 +0.26 
กรกฎาคม 2559 14.70 13.71 14.64 14.36 +0.28 
ตุลาคม 2559 14.70 13.78 14.64 14.38 +0.26 
มีนาคม 2560 15.06 14.19 14.99 14.76 +0.23 
พฤษภาคม 2560 14.84 14.02 14.78 14.58 +0.20 
กรกฎาคม 2560 14.61 13.83 14.55 14.38 +0.17 
ตุลาคม 2560 14.58 13.81 14.50 14.37 +0.13 
มีนาคม 2561 14.75 14.00 14.66 14.57 +0.09 
พฤษภาคม 2561 14.62 13.88 14.50 14.47 +0.03 
กรกฎาคม 2561 14.57 13.82 14.40 14.37 +0.03 
ตุลาคม 2561 14.59 13.86 14.43 14.40 +0.03 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 16  พฤศจิกายน 2558 มีรายงานวา่เกษตรกรชาวไร่บ้ีทของรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทถึง ณ วนัท่ี 12  
พฤศจิกายน 2558 แลว้จ านวน 984,400 แฮคแต  หรือ 96.9% ของพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด เทียบกบั 877,900 แฮค
แต  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 37.3 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 37.88 ตนั/แฮคแต เทียบ
กบัท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทได ้32.3 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 36.83 ตนั/แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 19  พฤศจิกายน 2558  กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสรายงานวา่ ในปี 2558/2559  ณ เดือน
พฤศจิกายน ฝร่ังเศสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้32.560 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 32.390 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม ซ่ึงต ่ากวา่ปี
ก่อน 14.1% ท่ี 37.904 ลา้นตนั  และต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี 6.8%  ผลผลิตเฉล่ียจนถึงปัจจุบนัน่าจะอยูท่ึ่ 84.82 ตนั/
แฮคแต  (เปอร์เซนตน์ ้าตาลมาตรฐานอยูท่ี่ 16%)  เพิ่มข้ึนจาก 83.17 ตนั/แฮคแต ในเดือนตุลาคม  และเทียบกบั 
93.10 ตนั/แฮคแตในปีก่อน  จากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 384,000 แฮคแต ลดลงจาก 389,000  แฮคแต ใน
เดือนก่อน และเทียบกบั 407,000 แฮคแต ในปี 2557/2558 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2558  Sagarpa  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลคร้ังแรกของเมก็ซิโกใน
ปี 2558/2559  เพียง ณ วนัท่ึ 14 พฤศจิกายน 2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 5,032 6,189 -18.69 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 406,096 506,118 -19.76 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 34,249 44,190 -22.50 
อตัราการหีบสกดั (%) 8.43 8.73 -3.41 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.70 81.78 -1.31 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.81 7.14 -4.68 

 
 
 
 



www.sugarzone.in.th 
 

-3- 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 17  พฤศจิกายน 2558  มีรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558  โรงงานทางภาคเหนือ-
ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลหีบออ้ยได ้21.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 20.1 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  ผลิตน ้าตาลได ้840,597 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก   787,599 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และ
ผลิตเอทานอลได ้ 1.021 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 919 ลา้นลิตร  ปกติทางภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือจะ
เร่ิมหีบออ้ยในเดือนกนัยายนจนถึงเดือนพฤษภาคม โดยในปี 2557/2558  มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 60.5 ลา้นตนั  
ผลิตน ้าตาลได ้ 3.551 ลา้นตนั  ผลิตเอทานอลได ้ 2.232 พนัลา้นลิตร  และในฤดูการผลิตน้ีคาดวา่จะมีออ้ยเขา้
หีบลดลงเหลือประมาณ 52 ลา้นตนั 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2558  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานการผลิตน ้าตาลในฤดู
การผลิตปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558  ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้การผลิต มี
โรงงานน ้าตาลท่ีท าการผลิตจ านวน 175 โรงงาน เทียบกบั 155 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลิต
น ้าตาลทรายขาวได ้761,000 ตนั เทียบกบั 574,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ Maharashtra 
มีโรงงาน 114 โรงงานท่ีท าการผลิต เทียบกบั 97 โรงงานในปีก่อน  และผลิตน ้าตาลได ้431,000 ตนั  เทียบกบั 
310,000 ตนั ในปี 2557  รัฐ Karnataka  มีโรงงาน 30 โรงงานท่ีท าการผลิต เทียบกบั 25 โรงงานในปีก่อน และ
ผลิตน ้าตาลได ้ 160,000 ตนั ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน  รัฐ Gujarat  มีโรงงาน 16 โรงงาน จาก 17 
โรงงานท่ีท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้ 110,000 ตนั เทียบกบั 78,000 ตนั ในปีก่อน  รัฐ Tamil Nadu มี
โรงงาน 6 โรงงานท่ีท าการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้40,000 ตนั เทียบกบั 12,000 ตนั ในปีก่อน     และมีอีก 2 
โรงงาน ในรัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana ผลิตน ้าตาลได ้5,000 ตนั เทียบกบัปีท่ีแลว้มี 6 โรงงานท่ีท า
การผลิต  และผลิตน ้าตาลได ้ 12,000 ตนั   ซ่ึงรัฐ Utta Pradesh ยงัไม่ไดเ้ร่ิมท าการผลิต  และในเดือนตุลาคม 
2558 อินเดียไดส่้งออกน ้าตาลจ านวน 80,000  ตนั  และมีรายงานวา่โรงงานน ้าตาลไดท้  าสัญญาส่งออกน ้าตาล
ส าหรับเดือนพฤศจิกายนแลว้ประมาณ 200,000-300,000 ตนั  ส าหรับเดือนพฤศจิกายน 

วนัท่ี 18  พฤศจิกายน 2558  The Bombay Sugar Merchants Association ของอินเดียรายงานวา่  
โรงงานน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra มีสัญญาส่งออกน ้าตาลทรายขาวเกือบ 200,000 ตนั  ท่ีราคา 395 - 410 
เหรียญสหรัฐฯ FOB ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นศรีลงักาและบงัคลาเทศ   โดยรัฐบาลกลางของอินเดียอนุมติัให้
ส่งออกน ้าตาลส าหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน)  จ  านวน 4 ลา้นตนั  ทั้งน้ี  ในรัฐ 
Maharashtra มีโรงงานน ้าตาลทั้งส้ิน 114 โรงงาน  ซ่ึง 64 โรงงาน เป็นของสหกรณ์  และอีกจ านวน 50 โรงงาน 
เป็นของเอกชน มีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 5.9 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้430,000 ตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 8.7%  
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วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 นาย Wisnu Priyatna ประธานสมาคมโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของ

อินโดนีเซียคาดวา่ปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของอินโดนีเซียในปี 2559  จะมีจ านวน 3.25 ลา้นตนั  
เพิ่มข้ึน 5% จาก 3.1 ลา้นตนั ในปี 2558  เน่ืองจากความตอ้งการน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนจากกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
วจิารณ์และความเห็น 
                    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมใ้นช่วงแรกราคาน ้าตาลจะถูกกดดนัจากราคาสินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ี
ปรับตวัลดลง  รวมถึงข่าวรัฐบาลอินเดียไดป้ระกาศเงินอุดหนุนชาวไร่ออ้ยในอตัรา 45 รูปี/ตนัออ้ย (0.68 
เหรียญสหรัฐฯ) วงเงิน 11.47 พนัลา้นรูปี (173 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ ไดก้ดดนัใหร้าคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงมาก  อยา่งไรก็ตามในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลได้
ปรับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง  เม่ือมีรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2558/2559  จะลดลงเหลือ 23.08 ลา้น
ตนั ต ่ากวา่ตวัเลขประมาณการของ ISMA และตวัเลขของรัฐบาลซ่ึงอยูท่ี่ 26-27 ลา้นตนั   รวมทั้งรายงานสภาพ
ฝนตกในบราซิล  ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน  และการขนส่งน ้าตาลเพื่อการ
ส่งออก  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  คาดวา่ราคา
น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 

 
  

  ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

23 พฤศจิกายน 2558 


