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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  19 - 23  ตุลาคม   2558 
                        
ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 19 - 23  ตุลาคม 2558 )  ซ่ึงเป็นสัปดาห์      
ท่ี 41 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั แมใ้นช่วงแรกราคาจะลดลง 
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบั การอ่อนค่าของเงินเรียล กระตุน้ให้ผูผ้ลิตขาย
สินคา้โภคภณัฑส์กุลดอลลาร์ อาทิ น ้าตาล เพื่อเพิ่มรายไดใ้นรูปสกุลเงินเรียล  และกลุ่มผูผ้ลิตขายสัญญาน ้าตาล
ออกมาเม่ือราคาปรับตวัข้ึนจากแรงซ้ืออยา่งมากของจีนซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้น ้ าตาลรายใหญ่ของโลก โดยขอ้มูลบ่งช้ี
ว่าการน าเขา้น ้ าตาลของจีนพุ่งข้ึนในเดือนกนัยายน  ราคาน ้ าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 8 
เดือน    แมว้า่จะมีความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของฝนในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของบราซิล และการซ้ือขายทาง
เทคนิค  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลง ในช่วงสุดทา้ยหลงัถูกกดดนัจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแข็งค่าข้ึน ราคาน ้ าตาล
ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.94-14.73 เซนต ์และปิดตลาด
คร้ังสุดทา้ยท่ี 14.28 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต์ หรือ 0.07% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.76-14.34 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 14.01 เซนต ์ลดลง 0.04 เซนต ์หรือ 
0.28% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
23 ตุลาคม  2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16 ตุลาคม  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 14.73 13.94 14.28 14.27 +0.01 
พฤษภาคม 2559 14.34 13.76 14.01 14.05 -0.04 
กรกฎาคม 2559 14.06 13.61 13.79 13.85 -0.06 
ตุลาคม 2559 14.07 13.70 13.82 13.93 -0.11 
มีนาคม 2560 14.51 14.13 14.26 14.40 -0.14 
พฤษภาคม 2560 14.36 13.95 14.08 14.24 -0.16 
กรกฎาคม 2560 14.19 13.76 13.90 14.06 -0.16 
ตุลาคม 2560 14.17 13.79 13.97 14.05 -0.08 
มีนาคม 2561 14.44 14.08 14.25 14.35 -0.10 
พฤษภาคม 2561 14.39 14.06 14.19 14.32 -0.13 
กรกฎาคม 2561 14.35 14.04 14.16 14.29 -0.13 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 19 ตุลาคม  2558  The Russian Sugar Producers Union รายงานวา่  ในปี 2558/2559  เพียง ณ 
วนัท่ี 12 ตุลาคม 2558  รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 2,236,950 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1,990,000 ตนั  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    อตัราการหีบสกดั 14.50%  เพิ่มข้ึนจาก 14.38% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  และมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 15,429,880 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 13,901,100 ตนั ในปี 2557/2558  โดยมี
โรงงานจ านวน 72 โรงงาน จาก 73  โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิต  เทียบกบั 70 โรงงาน จาก 71 โรงงาน  ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 23 ตุลาคม 2558  มีรายงานข่าววา่  โรงงานน ้าตาลในปากีสถานจะไม่รับซ้ือออ้ยจากชาวไร่ออ้ย
จนกวา่ทางรัฐบาลปากีสถานจะอนุญาตใหมี้การส่งออกน ้าตาล 1 ลา้นตนั  โดยจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออกจ านวน 
15,000 รูปี/ตนั (142 เหรียญสหรัฐฯ )  นอกจากน้ียงัมีการเรียกร้องใหอ้งคก์ารพฒันาทางการคา้จ่ายเงินอุดหนุน
การส่งออกในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาอีกจ านวน 20 พนัลา้นรูปี 

วนัท่ี 23 ตุลาคม 2558  มีรายงานวา่  รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดียก าลงั   
พิจารณาเก่ียวกบัการจ่ายเงินใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยโดยตรง  ทุก ๆ ตนัออ้ยท่ีส่งเขา้โรงงานในอตัรา 55 รูปี/ตนั (0.85 
เหรียญสหรัฐฯ)  โดยจ ากดัวงเงินช่วยเหลือไวท่ี้ 15 พนัลา้นรูปี (230 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  ส าหรับปี 2558/2559  
รัฐบาลกลางไดก้ าหนดราคาออ้ยไวท่ี้ 2,300 รูปี/ตนั  และในปีท่ีแลว้รัฐบาลในรัฐ Uttar Pradesh ขอใหโ้รงงานจ่าย
ค่าออ้ย 2,800 รูปี/ตนั  แต่ในปีน้ียงัไม่ประกาศ 

วนัท่ี  19 ตุลาคม 2558 มีรายงานวา่ โรงงานน ้าตาลของอินเดียไดท้  าสัญญาในการส่งออกน ้าตาล
ทรายขาวจ านวนเกือบ  100,000 ตนั และมีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกเพิ่มข้ึนอีก เพื่อใหต้รงกบัเป้าหมายของทาง
รัฐบาลท่ีก าหนดใหมี้การส่งออกอยา่งนอ้ย 4 ลา้นตนัในฤดูการผลิตน้ี เพื่อลดสต็อกส่วนเกินภายในประเทศ 
โดยโรงงานน ้าตาลอินเดียไดท้  าสัญญาในการส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 90,000 ตนัไปยงัประเทศในเอเชีย 
เช่น พม่า อฟักานิสถาน และศรีลงักา ท่ีราคา 390-410 เหรียญสหรัฐฯ /ตนั FOB  ส าหรับงวดส่งมอบตุลาคม – 
พฤศจิกายน ทั้งน้ีเน่ืองจากทางโรงงานน ้าตาลตอ้งการใชเ้งินสดส าหรับฤดูกาลใหม่ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคมท่ีผา่นมา โรงงานส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตน้หีบออ้ยในเดือนพฤศจิกายน โดยทาง ISMA ประมาณ
การวา่ในฤดูการผลิตใหม่น้ีจะมีสตอ็คสะสมยกมา 9.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 7.5 ลา้นตนัในปีท่ีผา่นมา  
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วนัท่ี  22  ตุลาคม   2558 สมาคมน ้าตาลของอินโดนีเซีย คาดวา่ในปี 2558  อินโดนีเซียจะน าเขา้ 

น ้าตาลทรายขาวจ านวน 100,000 ตนั  หลงัจากไม่น าเขา้น ้ าตาลในปีก่อน  โดยนาย Tiro Pranolo ผูอ้  านวยการ
บริหารของสมาคม กล่าววา่เอลนีโญท่ีก่อให้เกิดสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้  จะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลทรายขาวจาก
ออ้ยท่ีปลูกในประเทศลดลง 4% เป็น 2.4 ลา้นตนั ในปี 2559 จากคาดการณ์ไวท่ี้ 2.5 ลา้นในปีน้ี  

วนัท่ี  22 ตุลาคม 2558  กรมศุลกากรจีนรายงานวา่  ปริมาณการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนกนัยายน 
2558 มีจ านวน  662,044 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึน 80% จาก 281,195 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน   โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล  85%  ประเทศไทย 8% และออสเตรเลีย 4%  สรุปการน าเขา้ในปี 2557/2558 
(ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน  4.870 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจาก 4.054 ลา้นตนั ในปีก่อนและ 4.293 
ลา้นตนั ในปี 2554/2555  และประมาณการส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 6,809 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) จาก 
3,626  ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน และยงัคงต ่ากวา่ 7,289 ตนั ในเดือนสิงหาคม  ประเทศปลายทางหลกั
ในช่วงเดือนกนัยายนไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ ตามมาดว้ยฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา  รวมในปี 2557/2558  (ตุลาคม - 
กนัยายน) ส่งออกจ านวน   64,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 51,014 ตนั ในปีก่อนหนา้น้ี 

วนัท่ี  20 ตุลาคม 2558  กระทรวงพาณิชยข์องจีน รายงานวา่  ในปี 2559 โควตาน าเขา้น ้าตาลตาม
พนัธะ WTO  ซ่ึงเสียภาษีน าเขา้ในอตัรา 15% มีจ  านวน 1.945 ลา้นตนั  ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2558 โดย 70% 
ของโควตาน าเขา้จดัสรรใหก้บับริษทัการคา้ท่ีรัฐเป็นเจา้ของ  และส าหรับบริษทัผูน้ าเขา้ท่ีไม่ไดโ้ควตาน าเขา้
จะตอ้งจ่ายภาษีในอตัรา 50%  แมว้า่ภาษีจะสูงมาก แต่ยงัมีการน าเขา้เพิ่มข้ึนมากในช่วงท่ีผา่นมา  เน่ืองจาก
ความแตกต่างระหวา่งราคาภายในประเทศและในตลาดโลก 

วนัท่ี  21  ตุลาคม   2558  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล 
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol (MT.) พรีเมี่ยม (จุด) 

1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 
 
 
 

ITOCHU 
CORPORATION 

54,333.33 53 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 ITOCHU 

CORPORATION 
54,333.33 73 

รวม/เฉลีย่ 108,666.66 63 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2558/2559 
   

 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลอืไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2559 133,333.33 (100.00%) 53.43.50 0.00 (0%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2559 133,333.33 (100.00%) 61.5850 0.00 (0%) 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2559 60,000.00 (45.00%) 54.2000  73,333.34 (55.00%) 

รวม/เฉลีย่ 326,666.66 (81.67%) 56.9020 73,333.34  (18.33%) 
 
 
วจิารณ์และความเห็น 
                    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ี ไดป้รับตวัเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์
ก่อนไม่มากนกั  แมว้า่ในช่วงตน้ราคาน ้าตาลจะไดป้รับตวัลดลง  ตามแรงขายเพื่อท าก าไรและเพื่อช าระบญัชี
ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาล
ไดป้รับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึน  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนกนัยายนท่ีมี
จ านวน 662,044  ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 80% และในช่วงมกราคม-กนัยายน น าเขา้แลว้ 3.7 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 
55.2% ภาวะฝนตกในบราซิล ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงาน  แรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง
ก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 8 เดือน (23 
ตุลาคม 2558)  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงเม่ือเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน    ส าหรับในระยะ สั้น ๆ  หาก
ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ/
ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

  ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

26  ตุลาคม  2558 
 


