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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2558
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 19 - 23 ตุลาคม 2558 ) ซึ่งเป็ นสัปดาห์
ที่ 41 ของปี 2558 ราคาน้ าตาลเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก แม้ในช่วงแรกราคาจะลดลง
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ประกอบกับ การอ่อนค่าของเงินเรี ยล กระตุน้ ให้ผผู้ ลิตขาย
สิ นค้าโภคภัณฑ์สกุลดอลลาร์ อาทิ น้ าตาล เพื่อเพิ่มรายได้ในรู ปสกุลเงินเรี ยล และกลุ่มผูผ้ ลิตขายสัญญาน้ าตาล
ออกมาเมื่อราคาปรับตัวขึ้นจากแรงซื้ ออย่างมากของจีนซึ่ งเป็ นผูน้ าเข้าน้ าตาลรายใหญ่ของโลก โดยข้อมูลบ่งชี้
ว่าการนาเข้าน้ าตาลของจี นพุ่งขึ้ นในเดื อนกันยายน ราคาน้ าตาลปรั บตัวเพิ่มขึ้ นแตะระดับสู งสุ ดในรอบ 8
เดือน แม้วา่ จะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของฝนในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของบราซิ ล และการซื้ อขายทาง
เทคนิค ก่อนที่จะปรับตัวลดลง ในช่วงสุ ดท้ายหลังถูกกดดันจากเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ราคาน้ าตาล
ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.94-14.73 เซนต์ และปิ ดตลาด
ครั้งสุ ดท้ายที่ 14.28 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต์ หรื อ 0.07% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2559 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.76-14.34 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 14.01 เซนต์ ลดลง 0.04 เซนต์ หรื อ
0.28%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม

2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561

ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด
14.73
14.34
14.06
14.07
14.51
14.36
14.19
14.17
14.44
14.39
14.35

13.94
13.76
13.61
13.70
14.13
13.95
13.76
13.79
14.08
14.06
14.04

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
23 ตุลาคม 2558
14.28
14.01
13.79
13.82
14.26
14.08
13.90
13.97
14.25
14.19
14.16

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2558
14.27
14.05
13.85
13.93
14.40
14.24
14.06
14.05
14.35
14.32
14.29

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
+0.01
-0.04
-0.06
-0.11
-0.14
-0.16
-0.16
-0.08
-0.10
-0.13
-0.13
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-2ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 The Russian Sugar Producers Union รายงานว่า ในปี 2558/2559 เพียง ณ
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 รัสเซี ยผลิตน้ าตาลทรายขาวจากบี้ทได้ 2,236,950 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,990,000 ตัน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อัตราการหี บสกัด 14.50% เพิม่ ขึ้นจาก 14.38% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน และมีบ้ ีทที่ผา่ นกระบวนการผลิต 15,429,880 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 13,901,100 ตัน ในปี 2557/2558 โดยมี
โรงงานจานวน 72 โรงงาน จาก 73 โรงงาน ที่ดาเนินการผลิต เทียบกับ 70 โรงงาน จาก 71 โรงงาน ในช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อน
เอเชีย
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 มีรายงานข่าวว่า โรงงานน้ าตาลในปากีสถานจะไม่รับซื้ ออ้อยจากชาวไร่ ออ้ ย
จนกว่าทางรัฐบาลปากีสถานจะอนุ ญาตให้มีการส่ งออกน้ าตาล 1 ล้านตัน โดยจ่ายเงินอุดหนุนการส่ งออกจานวน
15,000 รู ปี/ตัน (142 เหรี ยญสหรัฐฯ ) นอกจากนี้ยงั มีการเรี ยกร้องให้องค์การพัฒนาทางการค้าจ่ายเงินอุดหนุน
การส่ งออกในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาอีกจานวน 20 พันล้านรู ปี
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดียกาลัง
พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ชาวไร่ ออ้ ยโดยตรง ทุก ๆ ตันอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานในอัตรา 55 รู ปี/ตัน (0.85
เหรี ยญสหรัฐฯ) โดยจากัดวงเงินช่วยเหลือไว้ที่ 15 พันล้านรู ปี (230 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) สาหรับปี 2558/2559
รัฐบาลกลางได้กาหนดราคาอ้อยไว้ที่ 2,300 รู ปี/ตัน และในปี ที่แล้วรัฐบาลในรัฐ Uttar Pradesh ขอให้โรงงานจ่าย
ค่าอ้อย 2,800 รู ปี/ตัน แต่ในปี นี้ยงั ไม่ประกาศ
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่า โรงงานน้ าตาลของอินเดียได้ทาสัญญาในการส่ งออกน้ าตาล
ทรายขาวจานวนเกือบ 100,000 ตัน และมีแนวโน้มที่จะส่ งออกเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ตรงกับเป้ าหมายของทาง
รัฐบาลที่กาหนดให้มีการส่ งออกอย่างน้อย 4 ล้านตันในฤดูการผลิตนี้ เพื่อลดสต็อกส่ วนเกินภายในประเทศ
โดยโรงงานน้ าตาลอินเดียได้ทาสัญญาในการส่ งออกน้ าตาลทรายขาวจานวน 90,000 ตันไปยังประเทศในเอเชีย
เช่น พม่า อัฟกานิสถาน และศรี ลงั กา ที่ราคา 390-410 เหรี ยญสหรัฐฯ /ตัน FOB สาหรับงวดส่ งมอบตุลาคม –
พฤศจิกายน ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงงานน้ าตาลต้องการใช้เงินสดสาหรับฤดูกาลใหม่ที่เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคมที่ผา่ นมา โรงงานส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเริ่ มต้นหี บอ้อยในเดือนพฤศจิกายน โดยทาง ISMA ประมาณ
การว่าในฤดูการผลิตใหม่น้ ีจะมีสต็อคสะสมยกมา 9.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.5 ล้านตันในปี ที่ผา่ นมา
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-3วันที่ 22 ตุลาคม 2558 สมาคมน้ าตาลของอินโดนีเซี ย คาดว่าในปี 2558 อินโดนีเซี ยจะนาเข้า
น้ าตาลทรายขาวจานวน 100,000 ตัน หลังจากไม่นาเข้าน้ าตาลในปี ก่อน โดยนาย Tiro Pranolo ผูอ้ านวยการ
บริ หารของสมาคม กล่าวว่าเอลนีโญที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่แห้งแล้ง จะทาให้ผลผลิตน้ าตาลทรายขาวจาก
อ้อยที่ปลูกในประเทศลดลง 4% เป็ น 2.4 ล้านตัน ในปี 2559 จากคาดการณ์ไว้ที่ 2.5 ล้านในปี นี้
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 กรมศุลกากรจีนรายงานว่า ปริ มาณการนาเข้าน้ าตาลของจีนในเดือนกันยายน
2558 มีจานวน 662,044 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) เพิม่ ขึ้น 80% จาก 281,195 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิล 85% ประเทศไทย 8% และออสเตรเลีย 4% สรุ ปการนาเข้าในปี 2557/2558
(ตุลาคม-กันยายน) มีจานวน 4.870 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญจาก 4.054 ล้านตัน ในปี ก่อนและ 4.293
ล้านตัน ในปี 2554/2555 และประมาณการส่ งออกน้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็ น 6,809 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) จาก
3,626 ตัน ในเดือนเดียวกันของปี ก่อน และยังคงต่ากว่า 7,289 ตัน ในเดือนสิ งหาคม ประเทศปลายทางหลัก
ในช่วงเดือนกันยายนได้แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ ตามมาด้วยฮ่องกง และสหรัฐอเมริ กา รวมในปี 2557/2558 (ตุลาคม กันยายน) ส่ งออกจานวน 64,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 51,014 ตัน ในปี ก่อนหน้านี้
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 กระทรวงพาณิ ชย์ของจีน รายงานว่า ในปี 2559 โควตานาเข้าน้ าตาลตาม
พันธะ WTO ซึ่งเสี ยภาษีนาเข้าในอัตรา 15% มีจานวน 1.945 ล้านตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 โดย 70%
ของโควตานาเข้าจัดสรรให้กบั บริ ษทั การค้าที่รัฐเป็ นเจ้าของ และสาหรับบริ ษทั ผูน้ าเข้าที่ไม่ได้โควตานาเข้า
จะต้องจ่ายภาษีในอัตรา 50% แม้วา่ ภาษีจะสู งมาก แต่ยงั มีการนาเข้าเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผา่ นมา เนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างราคาภายในประเทศและในตลาดโลก
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่าบริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด เปิ ดประมูลขายน้ าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ผลการประมูลเป็ นดังนี้
งวดส่ งมอบ
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559
รวม/เฉลีย่

ผู้ซื้อ

Hi-Pol (MT.)

พรีเมี่ยม (จุด)

ITOCHU
ITOCHU
CORPORATION
CORPORATION

54,333.33
54,333.33
108,666.66

53
73
63
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-4สรุ ปผลการประมูลขายนา้ ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559

งวดส่ งมอบ
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2559
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2559
1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2559
รวม/เฉลีย่

จานวน
(เมตริกตัน)
133,333.33 (100.00%)
133,333.33 (100.00%)
60,000.00 (45.00%)
326,666.66 (81.67%)

พรีเมี่ยม
(จุด)
53.43.50
61.5850
54.2000
56.9020

คงเหลือไม่ มีสัญญา
(เมตริกตัน
0.00 (0%)
0.00 (0%)
73,333.34 (55.00%)
73,333.34 (18.33%)

วิจารณ์และความเห็น
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คในสัปดาห์น้ ี ได้ปรับตัวเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์
ก่อนไม่มากนัก แม้วา่ ในช่วงต้นราคาน้ าตาลจะได้ปรับตัวลดลง ตามแรงขายเพื่อทากาไรและเพื่อชาระบัญชี
ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ เนื่องจากเงินเรี ยลของบราซิ ลได้อ่อนค่าลง หลังจากนั้นราคาน้ าตาล
ได้ปรับตัวเคลื่อนไหวสู งขึ้น โดยตลาดได้รับแรงหนุ นจากข่าวการนาเข้าน้ าตาลของจีนในเดือนกันยายนที่มี
จานวน 662,044 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 80% และในช่วงมกราคม-กันยายน นาเข้าแล้ว 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
55.2% ภาวะฝนตกในบราซิ ล ซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการตัดอ้อยส่ งเข้าโรงงาน แรงซื้ อของกลุ่มกองทุนและนักเก็ง
กาไรต่าง ๆ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ได้ส่งผลให้ราคาน้ าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับสู งสุ ดในรอบ 8 เดือน (23
ตุลาคม 2558) ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเมื่อเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ได้แข็งค่าขึ้น สาหรับในระยะ สั้น ๆ หาก
ปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน้ าตาลจะเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื้ อ/
ขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา
..................................................
ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
26 ตุลาคม 2558

