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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2558
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 20 - 24 เมษายน 2558) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 16 ของ
ปี 2558 ราคาน้ าตาลเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน และปิ ดตลาดเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก
โดยในช่วงต้นของสัปดาห์ราคาน้ าตาลได้ปรับตัวลดลงถึงระดับต่าสุ ดในรอบ 2 สัปดาห์ (21 เมษายน 2558)
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ เนื่ องจากเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น และการ
คาดการณ์ที่วา่ ผลผลิตน้ าตาลโลกจะมีปริ มาณมาก ประกอบกับปั จจัยทางด้านเทคนิคที่อ่อนแอ อย่างไรก็
ตามในช่วง 3 วันทาการสุ ดท้าย ราคาน้ าตาลได้ปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่
แข็งแกร่ งขึ้น ในขณะที่เงินเหรี ยญสหรัฐฯ ได้อ่อนค่าลง และจากความคาดหวังอุปสงค์ของจีนที่จะเพิ่มขึ้น
รวมถึงสัญญาณทางด้านเทคนิคที่ดีข้ ึน ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558
เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 12.37-13.30 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 13.23 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน
0.01 เซนต์ หรื อ 0.08% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 12.35-13.25
เซนต์ และ ปิ ดตลาดที่ 13.19 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.01 เซนต์ หรื อ 0.08%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
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-2ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 24 เมษายน 2558 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยูเครน รายงานว่า ณ วันที่ 24
เมษายน 2558 ยูเครนได้เพาะปลูกบี้ทแล้ว 209,000 แฮคแต หรื อ 76% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด เทียบกับ
ปี ที่แล้วที่เพาะปลูกบี้ทได้ 318,000 แฮคแต และในปี 2558/2559 พื้นที่เพาะปลูกบี้ทตามเป้ าหมายจะมี
จานวน 300,000 แฮคแต
วันที่ 23 เมษายน 2558 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar)
รายงานว่า ณ วันที่ 21 เมษายน 2558 รัสเซี ยได้เพาะปลูกบี้ทแล้วจานวน 374,400 เฮคแต หรื อ 37.7% ของ
พื้นที่เพาะปลูกบี้ทตามเป้ าหมาย เพิ่มขึ้นจาก 214,000 เฮคแต ในสัปดาห์ก่อน แต่ต่ากว่า 467,100 แฮคแต
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซี ยรายงานว่า เกษตรกรได้เพาะปลูกบี้ทแล้ว
จานวน 368,100 แฮคแต หรื อ 37.6% ของพื้นที่ประมาณการ และต่ากว่า 447,100 แฮตแต ในปี ก่อน
ยุโรปตะวันตก
วันที่ 24 เมษายน 2558 สมาคมอุตสาหกรรมน้ าตาลของเยอรมัน (WVZ) รายงานผลผลิตน้ าตาล
ทรายขาวจากบี้ท ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 ดังนี้
รายการ
ปี 2557/2558
ปี 2556/2557
ปี 2555/2556
พื้นที่เพาะปลูก (แฮคแต)
339,041
315,548
345,254
บี้ทส่ งเข้าโรงงาน (ตัน)
28,901,424
21,274,127
24,610,437
ผลผลิตบี้ท/แฮคแต (ตัน)
85.2
67.4
71.3
ผลผลิตน้ าตาล/แฮคแต (ตัน)
13.246
10.865
11.626
เปอร์ เซ็นต์น้ าตาล (%)
17.33
17.73
18.22
ผลผลิตน้ าตาลทรายขาว (ตัน)
4,491,076
3,428,298
4,013,887
อัตราการหี บสกัด (%)
15.54
16.11
16.31
อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( USDA) ในเม็กซิโกคาด
ว่าในปี 2558/2559 เม็กซิ โกจะผลิตน้ าตาลได้ 6.5 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) แม้วา่ ยังไม่มีการคาดการณ์
อย่างเป็ นทางการ ขณะที่ผลผลิตน้ าตาลในปี 2557/2558 มีการปรับปรุ งใหม่ ลดลงเหลือ 6.4 ล้านตัน (มูลค่า
น้ าตาลทรายดิบ) ส่ วนการส่ งออกน้ าตาลในปี 2558/2559 คาดว่าจะอยูท่ ี่ 1.8 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทราย
ดิบ) เทียบกับประมาณการการส่ งออกน้ าตาลทั้งหมดของปี 2557/2558 ที่ 1.6 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทราย
ดิบ) โดยส่ งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กาจานวน 1.38 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ)
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-3อเมริกาใต้
วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( USDA) ในอาร์ เจนตินา
คาดว่าในปี 2558/2559 อาร์ เจนตินาจะผลิตน้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็ น 2.25 ล้านตัน ทั้งนี้เป็ นผลมาจากฝนตกมากใน
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ขณะที่อุตสาหกรรมในประเทศกาลังเผชิญความยากลาบาก เนื่องจากสต็อค
น้ าตาลคงเหลือที่สูงขึ้น การคาดการณ์ผลผลิตน้ าตาลจานวนมาก ราคาน้ าตาลในตลาดโลกที่ตกต่า ต้นทุนการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น และการบริ โภคภายในประเทศที่ค่อนข้างต่า โดยมีความต้องการให้ภาครัฐเพิ่มส่ วนผสมเอทา
นอล และจะมีการส่ งออกน้ าตาลเพิ่มขึ้น แม้จะมีการสู ญเสี ยเงินมากก็ตาม ส่ วนการส่ งออกคาดว่าจะอยูท่ ี่
ประมาณ 400,000 ตัน
วันที่ 21 เมษายน 2558 มีรายงานว่า ค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ตั้งแต่ตน้ ปี 2558 ลดลงไปแล้ว 20% และการลดค่าเงินเรี ยล ได้ทาให้การส่ งออกของบราซิ ลเพิม่ ขึ้น สาหรับ
ปริ มาณอ้อยของบราซิลในภาคกลาง-ใต้ ซึ่ งเริ่ มเปิ ดหี บในเดือนนี้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 2.6% มาอยูท่ ี่ 585
ล้านตัน จะทาให้การส่ งออกมากขึ้น
วันที่ 20 เมษายน 2558 บริ ษทั ที่ปรึ กษา IDEA คาดว่าผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ในปี 2558/2559 จะมีจานวน 608.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.65% จาก 571.3 ล้านตัน ในปี 2557/2558
อัฟริกา
วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอียปิ ต์คาดว่า
ในปี 2558/2559 อียปิ ต์จะผลิตน้ าตาลทรายดิบเพิ่มขึ้น 3% เป็ น 2.127 ล้านตัน เนื่ องจากผลผลิตน้ าตาลจาก
บี้ทเพิ่มขึ้น 60,000 เมตริ กตัน เป็ น 1.210 ล้านตัน และคาดว่าการนาเข้าน้ าตาลทรายดิบจะลดลง 23% หรื อ
300,000 เมตริ กตัน จากปี 2557/2558 เหลือ 1 ล้านตัน ส่ วนปริ มาณการบริ โภคคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5%
เนื่องจากจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
วันที่ 20 เมษายน 2558 มีรายงานว่า อียปิ ต์จะเก็บภาษีนาเข้าน้ าตาลทรายขาวในอัตรา 20%
เป็ นเวลา 200 วัน ซึ่งเป็ นการปกป้ องผูผ้ ลิตภายในประเทศจากการที่มีการนาเข้าน้ าตาลปริ มาณมากในปี
2557 และในไตรมาสแรกของปี 2558 โดยอัตราภาษีนาเข้าขั้นต่าอยูท่ ี่ EGP 700/ตัน (1 เหรี ยญสหรัฐฯ =
EGP 7.60)
โอเชียเนีย
วันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในออสเตรเลีย
คาดการณ์ครั้งแรกว่า ในปี 2558/2559 ออสเตรเลียจะผลิตน้ าตาลได้ 4.8 ล้านตัน ซึ่ งสู งสุ ดในรอบ 7 ปี
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-4เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่สูงขึ้น และผลผลิตน้ าตาลจะเพิม่ ขึ้น 100,000 ตัน จากฤดูการผลิตปั จจุบนั และ
คาดว่าจะส่ งออกน้ าตาลถึง 3.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 90,000 ตัน และปริ มาณการส่ งออกถือว่าสู งสุ ดนับตั้งแต่ปี
2550/2551
เอเชีย
วันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอินเดีย
คาดการณ์วา่ อินเดียจะมีผลผลิตน้ าตาลส่ วนเกิน (Surplus) เป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน โดยผลผลิตน้ าตาลในปี
2558/2559 (ตุลาคม-กันยายน) จะมีจานวนถึง 29 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจาก 29.5 ล้านตัน ที่คาดการณ์ในปี
2557/2558 โดยผลผลิตน้ าตาลจากรัฐ Maharashtra และรัฐ Uttar Pradesh จะเพิ่มขึ้น ขณะที่
รัฐ Karnataka จะลดลง โดยในปี 2558/2559 อินเดียจะเป็ นผูส้ ่ งออกน้ าตาลและจะไม่มีการนาเข้าน้ าตาล
วันที่ 21 เมษายน 2558 มีรายงานว่า รัฐบาลอินเดียอาจจะเพิ่มภาษีนาเข้าน้ าตาลถึง 40% จาก
ปัจจุบนั ที่ 25% เพื่อหยุดยั้งการลดลงของราคาน้ าตาลภายในประเทศ และเพื่อให้โรงงานแก้ไขปัญหาการติด
ค้างค่าอ้อยประมาณ 200,000 ล้านรู ปี ทั้งนี้ ในวันที่ 15 เมษายน 2558 มีโรงงานน้ าตาลที่ประกาศปิ ดแล้ว
240 โรงงาน จากทั้งหมด 530 โรงงาน ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 290 ยังคงเปิ ดหี บอยู่
วันที่ 23 เมษายน 2558 กรมศุลกากรของจีนรายงานว่า จีนนาเข้าน้ าตาลในเดือนมีนาคม 2558
จานวน 494,896 ตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) เพิ่มขึ้นจาก 124,490 ตัน ในเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 20% จาก
413,382 ตัน ที่นาเข้าในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน หลังจากผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ฉวยโอกาสซื้ อน้ าตาลเพิ่มขึ้น
อย่างมาก เมื่อราคาน้ าตาลในตลาดโลก และราคาน้ าตาลในจีนเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามตั้งแต่ตน้ ปี ที่
ผ่านมา ซึ่ งส่ งผลให้มีการนาเข้าน้ าตาลเพิ่มขึ้น โดยผูน้ าเข้าในขณะนี้สามารถทากาไรมากกว่า 200 เหรี ยญ
สหรัฐฯ /ตัน โดยเป็ นน้ าตาลจจากบราซิ ล 55% คิวบา 19% กัวเตมาลา 11% และไทย 10% โดยในช่วงครี่ ง
แรกของปี 2557/2558 (ตุลาคม-กันยายน) นาเข้าจานวน 2.097 ล้านตัน ลดลงจาก 2,500 ล้านตัน ในปี
2556/2557 เมื่อนาเข้าทั้งปี มีจานวน 4.054 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.688 ล้านตัน ในปี 2555/2556 และในเดือน
มีนาคม 2558 จีนส่ งออกน้ าตาลจานวน 4,093 ตัน ลดลงจาก 4,329 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ประเทศปลายทางที่จีนส่ งออกน้ าตาลเป็ น ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา
โดยในครึ่ งแรกของปี
2557/2558 จีนส่ งออกน้ าตาลจานวน 23,514 ตัน ลดลงจาก 24,230 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รวม
ในปี 2556/2557 จีนส่ งออกน้ าตาลจานวน 51,014 ตัน แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 49,898 ตัน ในปี
2555/2556
วันที่ 22 เมษายน 2558 SRA รายงานปริ มาณอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และโมลาส ของฟิ ลิปปิ นส์
ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวันที่ 5 เมษายน 2558 ดังนี้
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-5รายการ
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)
โมลาส (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบ (%)
ผลผลิตโมลาส (%)

ปี 2557/2558
21,240,865
2,101,387
817,235
9.89
3.85

ปี 2556/2557
เปลีย่ นแปลง (%)
22,499,519
-5.59
2,207,013
-4.79
856,700
-4.61
9.81
0.86
3.81
1.05

วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ปรึ กษาฝ่ ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในอินโดนีเซีย
คาดว่าในปี 2557/2558 ปริ มาณอ้อยเข้าหี บของอินโดนี เซี ยจะมีจานวน 27.1 ล้านตัน และจะผลิตน้ าตาล
ทรายขาวได้ 2.1 ล้านตัน ส่ วนปริ มาณการนาเข้าน้ าตาลทรายดิบจะมีจานวน 2.95 ล้านตัน
วันที่ 20 เมษายน 2558 มีรายงานว่า ผลผลิตน้ าตาลของปากีสถานในปี 2557/2558 ลดลง
เหลือ 4.7 ล้านตัน จาก 5.5 ล้านตัน ในปี 2556/2557 สาหรับปริ มาณการบริ โภคมีประมาณเดือนละ 390,000
ตัน
วิจารณ์และความเห็น
ในสัปดาห์น้ ีราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและเปลี่ยนแปลง
จากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก โดยราคาน้ าตาลเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตามค่าเงินเรี ยล/เงินเหรี ยญ
สหรัฐฯ ซึ่ งในช่วงต้นของสัปดาห์เงินเหรี ยญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น เงินเรี ยลของบราซิ ลอ่อนค่าลง ทาให้ราคา
น้ าตาลปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามในช่วง 3 วันทาการสุ ดท้ายของสัปดาห์ ราคาน้ าตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก
ตามค่าเงินเรี ยลของบราซิ ลที่แข็งแกร่ งขึ้น และค่าเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง สาหรับในระยะสั้น ๆ
เนื่องจากราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 ใกล้จะสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลงในวันที่ 30
เมษายน 2558 ตลาดคาดว่าจะมีการส่ งมอบน้ าตาลเป็ นจานวนมาก ราคาน้ าตาลน่าที่จะเคลื่อนไหวค่อนข้างผัน
ผวนตามแรงซื้อ/ขาย เพื่อชาระบัญชี/เพื่อย้ายเดือน จากเดือนพฤษภาคม 2558 ไปเป็ นเดือนกรกฎาคม 2558
และ/หรื ออื่น ๆ แทน
..................................................

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
27 เมษายน 2558
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