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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23-27  มีนาคม  2558 
 

  ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 23 - 27 มีนาคม  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 12 
ของปี 2558 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย
ในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัข้ึนหลงัร่วงต ่าสุดในรอบ 6 ปี  โดยราคาดีดตวัข้ึนตามค่าเงินเรียล
ของบราซิลท่ีแขง็ค่าข้ึน ขณะท่ีเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงตามตวัเลขขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีอ่อนแอเกิน
คาด หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลไดป้รับลดลงท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่น โดยร่วงลงหลงัค่าเงินเรียลของ
บราซิลอ่อนแอลงอีกคร้ังเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้แรงขายของกองทุนเม่ือใดก็ตามท่ีเงินเรียล
อ่อนค่าลง  ผลผลิตน ้ าตาลลน้ตลาด  และอุปสงคท่ี์เบาบางในตลาดปัจจุบนั   โดยราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.10-12.92 เซนต์  และปิดตลาดคร้ัง
สุดทา้ยท่ี 12.13 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.55 เซนต์ หรือ 4.34% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.26-13.05 เซนต์ และปิดตลาดท่ี 12.29 เซนต์ ลดลง 0.56 เซนต ์
หรือ 4.36% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
27  มีนาคม  2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
20 มีนาคม  2558 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

พฤษภาคม
มมม 

2558 12.92 12.10 12.13 12.68 -0.55 
กรกฎาคม 2558 13.05 12.26 12.29 12.85 -0.56 
ตุลาคม 2558 13.64 12.93 12.97 13.42 -0.45 
มีนาคม 2559 14.79 14.20 14.24 14.56 -0.32 
พฤษภาคม 2559 14.82 14.27 14.30 14.58 -0.28 
กรกฎาคม 2559 14.74 14.23 14.26 14.50 -0.24 
ตุลาคม 2559 14.86 14.35 14.38 14.59 -0.21 
มีนาคม 2560 15.22 14.77 14.78 14.91 -0.13 
พฤษภาคม 2560 15.05 14.71 14.69 14.75 -0.06 
กรกฎาคม 2560 14.96 14.62 14.61 14.66 -0.05 
ตุลาคม 2560 14.99 14.66 14.66 14.71 -0.05 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  23  มีนาคม  2558   Ukrtsukor  รายงานพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของยเูครนในปี 2558  วา่อาจจะ
ลดลงถึง 30%  โดยพื้นท่ีทั้งหมดอาจไม่เกิน 230,000-240,000 เฮคแต  ซ่ึงปัจจยัหลกัเกิดจากการลดการ
บริโภคน ้าตาล  ก าลงัซ้ือของรัฐบาลลดลง สตอ็คน ้าตาลคงเหลือท่ีสูงข้ึน  และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  
ส าหรับผลผลิตน ้าตาลในปี 2557/2558 มีจ านวน 2.1 ลา้นนตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
75% 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 Unica รายงานวา่ ในปี 2558/2559 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีปริมาณ 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 1.24 ลา้นตนั  ซ่ึง 80% น าไปผลิตเอทานอล โดยผลิตเป็นน ้าตาลได ้23,190 ตนั 
และผลิตเป็นเอทานอลได ้57.57 ลา้นลิตร 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 กระทรวงพาณิชยข์องอินโดนีซีย อนุญาตใหอิ้นโดนีเซียน าเขา้น ้าตาลทราย
ดิบส าหรับไตรมาส 2/2558 จ านวน 945,643 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 672,000 ตนัในไตรมาสแรก   
วนัท่ี 24 มีนาคม 2558  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 8 มีนาคม 2558 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 18,434,562 19,097,598 -3.47 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,806,765 1,875,063 -3.64 
โมลาส (ตนั) 679,031 708,307 -4.13 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.80 9.82 -0.18 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.68 3.71 -0.69 

 
วนัท่ี  23  มีนาคม  2558   มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้ าตาลของจีนในปี 2557/2558 (กนัยายน-สิงหาคม) 

อาจจะลดลงเหลือ 10.5-11.0 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายขาว) โดยมณฑลกวางสีซ่ึงผลิตน ้ าตาลมากสุด คาด
วา่จะผลิตได ้6.5 ลา้นตนั  ตามดว้ย มณฑลยนูนาน 2.3 ลา้นตนั  มณฑลซินเจียง 450,000 ตนั มณฑลไหหนาน  
300,000 ตนั  และมณฑลกวางตุง้ 730,000 ตนั  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีสมาคมน ้ าตาลของจีนคาดวา่จีนจะผลิตน ้ าตาล
ไดถึ้ง 12.0 ลา้นตนั  ลดลงจาก 13.318 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  อน่ึง ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558   
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จีนน าเขา้น ้าตาลประมาณ 123,913 ตนั (tel quel)  ลดลงมากกวา่ 24% จากปีก่อน  ท าให้ใน 2 เดือนแรกของปี 
2558  จีนน าเขา้รวม 509,261  ตนั  เพิ่มข้ึน 13% จากในช่วงเวลาเดียวกนัชองปีก่อน   โดยเป็นน ้ าตาลจาก
บราซิล 433,000 ตนั  (+5%) และไทย 58,000 ตนั (+469%)    และจีนน าเขา้น ้ าตาลในปี 2557 จ านวน 3.514 
ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เทียบกบัในปี 2556  ท่ีน าเขา้จ  านวน 4.576 ลา้นตนั   
 
วจิารณ์และความเห็น 
  ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง
ต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกกดดนัจาก
ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) และผลผลิตน ้าตาลเป็นจ านวนมากจากไทยและอินเดีย  รวมถึงผลผลิต
น ้าตาลฤดูใหม่ของบราซิลซ่ึงคาดวา่จะเพิ่มข้ึน  ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงเบาบาง  นอกจากนั้นค่าเงินเรียลของ
บราซิลท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงเช่นกนั  โดยราคา
น ้าตาลในแต่ละสัญญาต่างสร้างจุดต ่าสุดใหม่ (New  Contract Low)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยั
ใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามค่าเงินเรียลบราซิล/เหรียญสหรัฐฯ  
ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

30  มีนาคม 2558 
   


