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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25  ธันวาคม  2558 
                        

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 21 - 25 ธนัวาคม 2558 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 51  
ของปี 2558 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2558 ตลาดปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนัหยุด
ในเทศกาลคริสต์มาส  และราคาน ้ าตาลในสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก  
โดยในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลงจากการปรับฐานทางเทคนิคหลงัราคาทะยานข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 
ขณะท่ีราคาถูกกดดนัจากเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าและราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง  และ
เม่ือ Unica ไดร้ายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลปี 2557/ 2558  เพียง ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2558  มีจ านวน 581.35 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้30.06 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้26.58  พนัลา้นลิตร ได้
ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนมาบา้ง หลงัราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉล่ียในรอบ 50 วนั แต่ยงัคงปรับตวัอยู่
ในช่วงราคาในระยะ 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีเบาบาง ในช่วงก่อนวนัหยุดเทศกาลคริสตม์าส 
และใน       วนัสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงตามการอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิลอีกคร้ัง  
ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 14.73-15.22 เซนต ์
และปิดตลาด     คร้ังสุดทา้ยท่ี 15.06 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์หรือ 0.26% และราคาน ้ าตาลตาม
สัญญาเดือนพฤษภาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 13.37-14.81 เซนต์ และปิดตลาดท่ี 14.69 เซนต์ ลดลง 
0.02 เซนต ์หรือ 0.14% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24  ธนัวาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

18  ธนัวาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2559 15.22 14.73 15.06 15.10 -0.04 
พฤษภาคม 2559 14.81 14.37 14.69 14.71 -0.02 
กรกฎาคม 2559 14.49 14.07 14.40 14.41 -0.01 
ตุลาคม 2559 14.54 14.12 14.45 14.44 +0.01 
มีนาคม 2560 14.94 14.53 14.86 14.85 +0.01 
พฤษภาคม 2560 14.68 14.30 14.60 14.60 0.00 
กรกฎาคม 2560 14.40 14.04 14.32 14.32 0.00 
ตุลาคม 2560 14.32 13.96 14.23 14.24 -0.01 
มีนาคม 2561 14.45 14.09 14.37 14.36 +0.01 
พฤษภาคม 2561 14.27 13.94 14.25 14.20 +0.05 
กรกฎาคม 2561 14.19 13.85 14.19 14.12 +0.07 
ตุลาคม 2561 14.30 13.95 14.30 14.21 +0.09 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 18  ธนัวาคม 2558    สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) รายงานผลการผลิตน ้าตาล 
จากบ้ีทของเยอรมนี ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2558 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 

บ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้(ตนั) 8,049,969 12,003,881 8,183,112 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 7,785,028 11,618,910 7,872,035 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.23 17.15 17.55 
น ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตได ้(ตนั) 1,137,328 1,701,538 1,181,882 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 23  ธนัวาคม 2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้
ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 16  ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

                                                                             
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000ตนั) 581,346 564,384 +3.01 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนัน) 30,057 31,822 -5.55 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 26,577 25,696 +3.43 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 131.98 136.77 -3.50 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 41.11 43.27 -4.99 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 58.89 56.73. +3.81 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 22  ธนัวาคม 2558  มีรายงานวา่จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนพฤศจิกายน 2558 จ านวน 259,987 
ตนั (tel quel) ลดลง 14.5% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน และยงันอ้ยกวา่ 359,872 ตนั ท่ีน าเขา้ในเดือนตุลาคม 
โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล 40% ออสเตรเลีย 30%  คิวบา 13%  และไทย 10%  ส าหรับการน าเชา้ในช่วง 2 
เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 622,165 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  
เทียบกบั 725,239 ตนั  ท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   ส าหรับการน าเขา้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 
2558 เพิ่มข้ึน 40% เป็น 4.40 ลา้นตนั  จาก 3.15 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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วจิารณ์และความเห็น 

         ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มาก
นกั 

เน่ืองจากอยูใ่นช่วงเทศกาลคริสตม์าสและใกลถึ้งวนัข้ึนปีใหม่  ซ่ึงท าใหป้ริมาณการซ้ือขายค่อนขา้งท่ีจะเบา
บาง  แรงขายเพื่อท าก าไรและเพื่อช าระบญัชีของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  เน่ืองจากเงินเรียลของ
บราซิลไดอ่้อนค่าลงและราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัลดลง ไดส่้งผลใหร้าคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงก่อนท่ี
จะปรับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึน โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจาก Unica ไดร้ายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-
ใตข้องบราซิลปี 2557/ 2558  เพียง ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558  มีจ านวน 581.35 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้30.06 
ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้ 26.58  พนัลา้นลิตร   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  เน่ืองจากอยูใ่นช่วงเทศกาล
คริสตม์าสและข้ึนปีใหม่  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีเบา
บางดงัเช่นสัปดาห์   ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
   

  
  ฝ่ายตลาด 

                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
28  ธันวาคม  2558 

 
 
 
 

 


