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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 - 28   สิงหาคม   2558 
 

                         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (24 - 28 สิงหาคม  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 
34 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิม่ข้ึนจากสัปดาห์ก่อน โดย
ในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลปิดตลาดปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 7 ปี ขณะท่ีความวติกเก่ียวกบั
การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนกระตุน้ใหมี้การเทขายในตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ และถูกกดดนัจากการ
อ่อนค่าของเงินเรียลบราซิล  ซ่ึงร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปีคร่ึง  ซ่ึงกระตุน้แรงขายของกลุ่มผูผ้ลิต
น ้าตาลของบราซิล  และในวนัต่อมาราคาน ้าตาลปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดในรอบ  2  ปี  โดยพุง่ข้ึน  
 5%  หลงัไดแ้รงหนุนจากการฟ้ืนตวัของค่าเงินเรียลบราซิล ข่าวการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของจีนช่วย
หนุนตลาดหุน้และตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ  และการคาดการณ์ภาวะฝนตกในบราซิลช่วยหนุนราคา
น ้าตาลข้ึนดว้ย แต่ในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปิดตลาดลดลง โดยถูกกดดนัจากค่าเงิน
เรียล บราซิลท่ีอ่อนค่าลง ซ่ึงบดบงัความวติกเก่ียวกบัสภาพอากาศในบราซิล ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.13-11.17 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง
สุดทา้ยท่ี 10.97 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต ์หรือ 5.08% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.28-11.99  เซนต ์และปิดตลาดท่ี 11.96 เซนต ์เพิม่ข้ึน 0.36 เซนต ์
หรือ 3.10% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

28 สิงหาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

21 สิงหาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 11.17 10.13 10.97 10.44 +0.53 
มีนาคม 2559 11.99 11.28 11.96 11.60 +0.36 
พฤษภาคม 2559 12.11 11.44 12.08 11.77 +0.31 
กรกฎาคม 2559 12.10 11.50 12.10 11.83 +0.27 
ตุลาคม 2559 12.28 11.79 12.29 12.10 +0.19 
มีนาคม 2560 12.94 12.51 12.90 12.78 +0.12 
พฤษภาคม 2560 13.11 12.71 13.04 12.95 +0.09 

.09 กรกฎาคม 2560 13.32 12.93 13.19 13.13 +0.06 
ตุลาคม 2560 13.67 13.32 13.52 13.46 +0.06 
มีนาคม 2561 14.21 13.88 14.06 14.00 +0.06 
พฤษภาคม 2561 14.24 13.90 14.09 14.02 +0.07 
กรกฎาคม 2561 14.25 13.96 14.07 14.06 +0.01 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  26 สิงหาคม  2558 Ukrtsukor ของยเูครนคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของยเูครน ในฤดูการ
ผลิตปี 2558/2559 จะลดลงเหลือ 1.1-1.2 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) และในฤดูการผลิตปี 2557/2558 
ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2557 ยเูครนไดส่้งออกน ้าตาลไปแลว้มากกวา่ 100,000 ตนั  โดยรวมถึงการ
ส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป 20,000 ตนั  และรัสเซีย 5,000 ตนั 

วนัท่ี  26 สิงหาคม  2558 สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossakhar) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจาก
บ้ีทของรัสเซียในฤดูการผลิตปี 2558/2559 จะมีจ านวน 4.75-4.85 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เพิ่มข้ึน 
7.9% จากปีก่อน และกระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558  รัสเซียไดเ้ก็บ
เก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 20,300 แฮคแต หรือเท่ากบั 2% ของพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในฤดูการผลิตปัจจุบนั 
เทียบกบั 46,100 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยชาวไร่ไดเ้ก็บเก่ียวบ้ีทแลว้ 742,600 
ตนั  ลดลงจาก 1.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียยวกนัของปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 36.60 ตนั/     แฮคแต เทียบ
กบั 41.22 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

วนัท่ี  25 สิงหาคม  2558  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar)  รายงานผลการ
ทดสอบบ้ีทของรัสเซียคร้ังท่ี 6  ปี 2558 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
ปี 

2554 
ปี 

2553 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2553-2557 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.66 16.40 14.70 14.80 14.14 16.68 15.34 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 463.00 450.00 509.00 463.00 450.00 266.00 427.60 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 72.51 73.80 74.80 68.52 63.63 44.37 65.03 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 42.60 41.40 44.79 39.82 40.05 21.55 37.52 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 6.67 6.79 6.58 5.89 5.66 3.59 5.70 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 92,000 92,000 88,000 86,000 89,000 81,000 87,200 

 
นอกจากน้ียงัไดร้ายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี  24 สิงหาคม 2558  มีโรงงานน ้าตาล 29 โรงงาน จาก 73 

โรงงานไดเ้ร่ิมตน้ท าการผลิตน ้าตาลจากบ้ีทแลว้ และผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 250,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 230,000 
ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 27  สิงหาคม  2558 The National Sugar Beet Institute (IRBAB) ของเบลเยีย่ม  รายงานผลการ
ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของปี 2558/2559 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2553-2557 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.64 15.70 16.03 16.32 16.13 14.89 15.81 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 772.3 762.80 604.80 570.50 755.00 648.90 668.40 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 120.79 119.76 96.95 93.11 121.78 96.62 105.64 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 73.88 73.18 58.09 56.87 75.81 63.37 65.46 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 11.55 11.49 9.31 9.28 12.23 9.44 10.35 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 95,660 95,927 96,057 99,690 99,591 97,653 97,783 
 

 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีรายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของสวสิเซอร์แลนดใ์นปี 2558/2559           
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม  2558  เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
เฉล่ีย 5 ปี 

(2553-2557) 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.50 15.80 15.60 17.40 17.80 14.80 16.30 
ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 68.20 85.20 59.60 72.30 84.60 74.10 75.20 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  11.15 13.41 9.33 12.56 15.07 10.98 12.27 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.00 15.40 15.90 16.60 17.10 15.40 16.10 
ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 61.90 82.20 55.70 82.90 87.10 72.40 76.10 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  10.37 12.67 8.90 13.76 14.87 11.20 12.28 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 26 สิงหาคม  2558 Datagro คาดการณ์ปริมาณออ้ยเขา้หีบ  ผลผลิตน ้าตาล และเอทานอลทาง
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2558/2559 ดงัน้ี 

รายการ 
ปี 2558/2559 

ปี 2557/2558 
สิงหาคม 2558 กรกฎาคม 2558 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ลา้นตนั) 604.6 591.0 571.3 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 31.4 30.7 32.0 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 28.2 27.8 26.1 
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 วนัท่ี 24  สิงหาคม  2558 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 326,792.2 325,244.0 +0.48 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 16,359.4 17,926.0 -8.74 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 14,338.0 13,896.3 +3.18 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 127.05 130.72 -2.80 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 41.35 44.25 -6.55 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 58.65 55.75 +5.20 
ผลผลิตเอทานอล/ตนัออ้ย (ลิตร) 43.88 42.73 +2.69 
ผลผลิตน ้าตาล/ตนัออ้ย (กิโลกรัม) 50.06 55.12 -9.17 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 27  สิงหาคม  2558   มีรายงานวา่ ปากีสถานส่งออกน ้าตาลในเดือนกรกฎาคม 2558  จ  านวน 
19,000 ตนั  เทียบกบั 33,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และยอดสะสมในช่วง 7 เดือนแรกส่งออก
จ านวน 523,000 ตนั  เทียบกบั 472,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยยอดส่งออกในปี 2557      มี
จ  านวนทั้งส้ิน 640,000 ตนั  เทียบกบั 1.030 ลา้นตนั ในปี 2556 โดยปริมาณการส่งออกในปี 2558 ท่ีเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2557 คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจของปากีสถาน (ECC) ได้
อนุมติัเงินสนบัสนุน 10 รูปี/กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ = 100.85 รูปี) ส าหรับการส่งออกน ้าตาลจ านวน 
650,000 ตนั 

วนัท่ี 27  สิงหาคม  2558   บงัคลาเทศไดเ้พิ่มอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบเป็น 7,000 taka   (90 
เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั จาก 2,000 taka/ตนั และน ้าตาลทรายขาวเพิ่มเป็น 10,500 taka (135  เหรียญสหรัฐฯ)/ตนั 
จาก 4,500 taka/ตนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากบงัคลาเทศมีน ้าตาลอยูเ่ป็นจ านวนมากและกดดนัให้ราคาน ้าตาลใน
ประเทศลดต ่าลง อน่ึง ในปีงบประมาณ 2557 ซ่ึงส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2557 โรงงานน ้าตาลรีไฟน์ในบงั
คลาเทศไดน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบประมาณ 2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.37 ลา้นตนั ในปีงบประมาณ 2556 
ในขณะท่ีบงัคลาเทศมีความตอ้งการใชน้ ้าตาลทรายขาวภายในประเทศเพียง 1.4-1.5 ลา้นตนั 

วนัท่ี 27  สิงหาคม  2558   ส านกังานน ้าตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) ตั้งเป้าหมายในการผลิตน ้าตาล
ทรายดิบ ในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กนัยายน ไวท่ี้ 2.27 ลา้นตนั ในขณะท่ีความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ มีจ านวน 2.25 ลา้นตนั อน่ึง ผลผลิตน ้าตาลในปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 2 สิงหาคม มีจ านวน 
2.32 ลา้นตนั    ต ่ากวา่ประมาณการในเดือนมีนาคม ท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 2.47 ลา้นตนั เน่ืองจากสภาพอากาศ
ไม่เอ้ืออ านวย 
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วนัท่ี 25  สิงหาคม  2558  มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย  จ  ากดั ไดป้ฏิเสธการประมูลขาย

น ้าตาลจ านวน 144,000 ตนั  เน่ืองจากพรีเม่ียมท่ีบริษทัผูซ้ื้อต่างประเทศไดเ้สนอมานั้น ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีทาง
คณะกรรมการฯ ตอ้งการ    

 
วจิารณ์และความเห็น 
                 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวถึงระดบัต ่าสุดใน
รอบ 7 ปี ท่ีระดบั 10.13 เซนต ์  (24 สิงหาคม 2558)   เน่ืองจากความวติกก่ียวกบัการชะลอตวัลงของ
เศรษฐกิจจีน  ท าใหมี้การเทขายสินคา้โภคภณัฑต่์าง ๆ ออกมาก  ซ่ึงรวมถึงน ้าตาลดว้ย  ประกอบกบัเงิน
เรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี อยา่งไรก็ตามหลงัจากนั้นเม่ือจีนมีรายงานวา่   
จีนไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุน้เศรษฐกิจออกมา  ในขณะท่ีมีการคาดการณ์ภาวะฝนตกใน
บราซิล  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นไดส่้งผลใหร้าคาน ้ าตาลปรับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึนถึงระดบัสูงสุด
ในรอบกวา่ 3 สัปดาห์  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงมาบา้งเม่ือเงินเรียลของบราซิลมีค่าอ่อนลง  ส าหรับใน
ระยะ  สั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั
ผวนตามปัจจยัภายนอกท่ีมากระทบ  โดยเฉพาะค่าเงินเรียลของบราซิล/ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  ดงัเช่น
สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
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