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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24  เมษายน  2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 - 24 เมษายน 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 16 ของ
ปี 2558 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปิดตลาดเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั  
โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ (21 เมษายน 2558)  
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เน่ืองจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน  และการ
คาดการณ์ท่ีวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกจะมีปริมาณมาก  ประกอบกบัปัจจยัทางดา้นเทคนิคท่ีอ่อนแอ  อยา่งไรก็
ตามในช่วง 3 วนัท าการสุดทา้ย  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ตามค่าเงินเรียลของบราซิลท่ี
แขง็แกร่งข้ึน  ในขณะท่ีเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดอ่้อนค่าลง  และจากความคาดหวงัอุปสงคข์องจีนท่ีจะเพิ่มข้ึน  
รวมถึงสัญญาณทางดา้นเทคนิคท่ีดีข้ึน  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.37-13.30 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.23 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.01 เซนต ์หรือ 0.08% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.35-13.25 
เซนต ์และ ปิดตลาดท่ี 13.19 เซนต ์เพิ่มข้ึน  0.01 เซนต ์หรือ 0.08%  
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
17 เมษายน 2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม
มมม 

2558 13.30 12.37 13.23 13.24 -0.01 
กรกฎาคม 2558 13.25 12.35 13.19 13.18 +0.01 
ตุลาคม 2558 13.68 12.86 13.62 13.61 +0.01 
มีนาคม 2559 14.82 14.10 14.76 14.68 +0.08 
พฤษภาคม 2559 14.86 14.17 14.81 14.72 +0.09 
กรกฎาคม 2559 14.84 14.14 14.77 14.65 +0.12 
ตุลาคม 2559 15.00 14.37 14.93 14.80 +0.13 
มีนาคม 2560 15.48 14.89 15.41 15.29 +0.12 
พฤษภาคม 2560 15.37 14.85 15.30 15.19 +0.11 
กรกฎาคม 2560 15.24 14.75 15.19 15.10 +0.09 
ตุลาคม 2560 15.31 14.79 15.25 15.14 +0.11 
มีนาคม 2561 15.45 15.00 15.42 15.30 +0.12 
    14.95   
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 24  เมษายน  2558  กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยเูครน รายงานวา่  ณ วนัท่ี 24 
เมษายน 2558  ยเูครนไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 209,000 แฮคแต  หรือ 76% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  เทียบกบั
ปีท่ีแลว้ท่ีเพาะปลูกบ้ีทได ้ 318,000 แฮคแต  และในปี 2558/2559  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทตามเป้าหมายจะมี
จ านวน 300,000 แฮคแต  
 วนัท่ี  23  เมษายน   2558   The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar)  
รายงานวา่  ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2558  รัสเซียไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 374,400 เฮคแต  หรือ 37.7% ของ
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทตามเป้าหมาย เพิ่มข้ึนจาก 214,000 เฮคแต ในสัปดาห์ก่อน  แต่ต ่ากวา่ 467,100 แฮคแต 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้
จ านวน 368,100 แฮคแต  หรือ 37.6% ของพื้นท่ีประมาณการ  และต ่ากวา่ 447,100 แฮตแต ในปีก่อน 
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 24 เมษายน 2558 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลของเยอรมนั (WVZ) รายงานผลผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบ้ีท ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 ปี2555/2556 
พื้นท่ีเพาะปลูก (แฮคแต) 339,041 315,548 345,254 
บ้ีทส่งเขา้โรงงาน (ตนั) 28,901,424 21,274,127 24,610,437 
ผลผลิตบ้ีท/แฮคแต (ตนั) 85.2 67.4 71.3 
ผลผลิตน ้าตาล/แฮคแต (ตนั) 13.246 10.865 11.626 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาล (%) 17.33 17.73 18.22 
ผลผลิตน ้าตาลทรายขาว (ตนั) 4,491,076 3,428,298 4,013,887 
อตัราการหีบสกดั (%) 15.54 16.11 16.31 

 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 21  เมษายน  2558     ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( USDA) ในเมก็ซิโกคาด
วา่ในปี 2558/2559 เมก็ซิโกจะผลิตน ้าตาลได ้6.5 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) แมว้า่ยงัไม่มีการคาดการณ์
อยา่งเป็นทางการ  ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลในปี 2557/2558 มีการปรับปรุงใหม่ ลดลงเหลือ 6.4 ลา้นตนั (มูลค่า
น ้าตาลทรายดิบ)  ส่วนการส่งออกน ้าตาลในปี  2558/2559 คาดวา่จะอยูท่ี่ 1.8 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทราย
ดิบ) เทียบกบัประมาณการการส่งออกน ้าตาลทั้งหมดของปี 2557/2558 ท่ี 1.6 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทราย
ดิบ)  โดยส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 1.38 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)   
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 21  เมษายน  2558   ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( USDA)  ในอาร์เจนตินา 
คาดวา่ในปี 2558/2559 อาร์เจนตินาจะผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 2.25 ลา้นตนั ทั้งน้ีเป็นผลมาจากฝนตกมากใน
เดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม ขณะท่ีอุตสาหกรรมในประเทศก าลงัเผชิญความยากล าบาก เน่ืองจากสตอ็ค
น ้าตาลคงเหลือท่ีสูงข้ึน การคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลจ านวนมาก ราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีตกต ่า ตน้ทุนการ
ผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และการบริโภคภายในประเทศท่ีค่อนขา้งต ่า โดยมีความตอ้งการใหภ้าครัฐเพิ่มส่วนผสมเอทา
นอล และจะมีการส่งออกน ้ าตาลเพิ่มข้ึน แมจ้ะมีการสูญเสียเงินมากก็ตาม  ส่วนการส่งออกคาดวา่จะอยูท่ี่
ประมาณ 400,000 ตนั 

วนัท่ี 21  เมษายน  2558     มีรายงานวา่ ค่าเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตั้งแต่ตน้ปี 2558 ลดลงไปแลว้ 20% และการลดค่าเงินเรียล ไดท้  าใหก้ารส่งออกของบราซิลเพิ่มข้ึน ส าหรับ
ปริมาณออ้ยของบราซิลในภาคกลาง-ใต ้ ซ่ึงเร่ิมเปิดหีบในเดือนน้ี มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน 2.6% มาอยูท่ี่ 585 
ลา้นตนั จะท าใหก้ารส่งออกมากข้ึน 

วนัท่ี 20  เมษายน  2558  บริษทัท่ีปรึกษา IDEA  คาดวา่ผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 
ในปี 2558/2559  จะมีจ านวน 608.74 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 6.65% จาก 571.3 ลา้นตนั ในปี 2557/2558 
 
อฟัริกา 

วนัท่ี 21  เมษายน  2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  ในอียปิตค์าดวา่ 
ในปี 2558/2559  อียปิตจ์ะผลิตน ้าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึน 3%  เป็น 2.127 ลา้นตนั  เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลจาก
บ้ีทเพิ่มข้ึน 60,000 เมตริกตนั เป็น 1.210 ลา้นตนั  และคาดวา่การน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจะลดลง 23%  หรือ 
300,000 เมตริกตนั จากปี 2557/2558  เหลือ 1 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการบริโภคคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 2.5% 
เน่ืองจากจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 20  เมษายน  2558   มีรายงานวา่  อียปิตจ์ะเก็บภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายขาวในอตัรา 20%  
เป็นเวลา 200 วนั  ซ่ึงเป็นการปกป้องผูผ้ลิตภายในประเทศจากการท่ีมีการน าเขา้น ้าตาลปริมาณมากในปี 
2557  และในไตรมาสแรกของปี 2558  โดยอตัราภาษีน าเขา้ขั้นต ่าอยูท่ี่ EGP 700/ตนั  (1 เหรียญสหรัฐฯ = 
EGP 7.60) 
 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 24  เมษายน  2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  ในออสเตรเลีย 
คาดการณ์คร้ังแรกวา่ ในปี 2558/2559  ออสเตรเลียจะผลิตน ้าตาลได ้4.8 ลา้นตนั  ซ่ึงสูงสุดในรอบ 7 ปี   
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เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีสูงข้ึน และผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึน 100,000 ตนั จากฤดูการผลิตปัจจุบนั  และ
คาดวา่จะส่งออกน ้าตาลถึง 3.56 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 90,000 ตนั   และปริมาณการส่งออกถือวา่สูงสุดนบัตั้งแต่ปี 
2550/2551 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 24  เมษายน  2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอินเดีย
คาดการณ์วา่อินเดียจะมีผลผลิตน ้าตาลส่วนเกิน (Surplus)  เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกนั  โดยผลผลิตน ้าตาลในปี 
2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะมีจ านวนถึง 29 ลา้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 29.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ในปี 
2557/2558  โดยผลผลิตน ้าตาลจากรัฐ Maharashtra และรัฐ Uttar Pradesh จะเพิ่มข้ึน  ขณะท่ี
รัฐ Karnataka จะลดลง โดยในปี 2558/2559 อินเดียจะเป็นผูส่้งออกน ้าตาลและจะไม่มีการน าเขา้น ้าตาล  

วนัท่ี 21  เมษายน  2558  มีรายงานวา่ รัฐบาลอินเดียอาจจะเพิ่มภาษีน าเขา้น ้าตาลถึง 40% จาก
ปัจจุบนัท่ี 25% เพื่อหยุดย ั้งการลดลงของราคาน ้าตาลภายในประเทศ  และเพื่อให้โรงงานแกไ้ขปัญหาการติด
คา้งค่าออ้ยประมาณ 200,000 ลา้นรูปี ทั้งน้ี ในวนัท่ี 15 เมษายน 2558   มีโรงงานน ้าตาลท่ีประกาศปิดแลว้ 
240 โรงงาน จากทั้งหมด 530 โรงงาน ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลืออีก 290 ยงัคงเปิดหีบอยู ่

วนัท่ี 23  เมษายน  2558  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่  จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนมีนาคม 2558 
จ านวน 494,896 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 124,490 ตนั ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึน 20% จาก 
413,382 ตนั  ท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หลงัจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่ฉวยโอกาสซ้ือน ้าตาลเพิ่มข้ึน
อยา่งมาก  เม่ือราคาน ้าตาลในตลาดโลก และราคาน ้าตาลในจีนเคล่ือนไหวในทิศทางตรงขา้มตั้งแต่ตน้ปีท่ี
ผา่นมา  ซ่ึงส่งผลใหมี้การน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึน  โดยผูน้ าเขา้ในขณะน้ีสามารถท าก าไรมากกวา่ 200 เหรียญ
สหรัฐฯ /ตนั โดยเป็นน ้าตาลจจากบราซิล 55%  คิวบา 19%  กวัเตมาลา 11%   และไทย 10%   โดยในช่วงคร่ีง
แรกของปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน) น าเขา้จ  านวน 2.097 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2,500 ลา้นตนั  ในปี 
2556/2557  เม่ือน าเขา้ทั้งปีมีจ  านวน 4.054 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.688 ลา้นตนั ในปี 2555/2556  และในเดือน
มีนาคม 2558  จีนส่งออกน ้าตาลจ านวน 4,093 ตนั  ลดลงจาก 4,329  ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
ประเทศปลายทางท่ีจีนส่งออกน ้าตาลเป็น ฮ่องกง  ญ่ีปุ่น  และสหรัฐอเมริกา   โดยในคร่ึงแรกของปี 
2557/2558  จีนส่งออกน ้าตาลจ านวน 23,514 ตนั  ลดลงจาก 24,230 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม
ในปี 2556/2557  จีนส่งออกน ้าตาลจ านวน 51,014 ตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั  49,898 ตนั ในปี 
2555/2556 

วนัท่ี 22  เมษายน  2558   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 
ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 5 เมษายน 2558 ดงัน้ี 
 



www.sugarzone.in.th 

-5- 
 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 21,240,865 22,499,519 -5.59 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,101,387 2,207,013 -4.79 
โมลาส (ตนั) 817,235 856,700 -4.61 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.89 9.81 0.86 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.85 3.81 1.05 

 
วนัท่ี 21  เมษายน  2558  ท่ีปรึกษาฝ่ายเกษตร  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอินโดนีเซีย 

คาดวา่ในปี 2557/2558  ปริมาณออ้ยเขา้หีบของอินโดนีเซียจะมีจ านวน 27.1 ลา้นตนั  และจะผลิตน ้าตาล
ทรายขาวได ้2.1 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจะมีจ านวน 2.95 ลา้นตนั 

วนัท่ี 20  เมษายน  2558   มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานในปี 2557/2558  ลดลง 
เหลือ 4.7 ลา้นตนั  จาก 5.5 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  ส าหรับปริมาณการบริโภคมีประมาณเดือนละ 390,000 
ตนั 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและเปล่ียนแปลง
จากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั โดยราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตามค่าเงินเรียล/เงินเหรียญ
สหรัฐฯ  ซ่ึงในช่วงตน้ของสัปดาห์เงินเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าข้ึน  เงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  ท าใหร้าคา
น ้าตาลปรับตวัลดลง  อยา่งไรก็ตามในช่วง 3 วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์  ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาก
ตามค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีแขง็แกร่งข้ึน  และค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่าลง ส าหรับในระยะสั้น ๆ  
เน่ืองจากราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558  ใกลจ้ะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 
เมษายน 2558  ตลาดคาดวา่จะมีการส่งมอบน ้าตาลเป็นจ านวนมาก  ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนั
ผวนตามแรงซ้ือ/ขาย เพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน จากเดือนพฤษภาคม 2558  ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2558 
และ/หรืออ่ืน ๆ แทน   
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

27  เมษายน  2558 
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