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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 ) ซึ่งเป็ น
สัปดาห์ ที่ 39 ของปี 2558 ราคาน้ าตาลปิ ดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัญญาน้ าตาลทรายดิบเดือนตุลาคม 2558
พุง่ แตะระดับสู งสุ ดในรอบ 2 เดือนก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่า
มีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ นจานวน 23,644 ล็อต หรื อประมาณ 1.201 ล้านตัน โดยเป็ นน้ าตาลจาก
บราซิ ล (23,564 ล็อต) และไทย (80 ล็อต) ผูร้ ับมอบได้แก่บริ ษทั Wilmar แต่เพียงผูเ้ ดียว หลังจากนั้นราคา
น้ าตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามรายงานข่าวที่บริ ษทั Czarnikow ปรับเพิ่มคาดการณ์ภาวะขาดแคลนผลผลิ ต
น้ าตาลในปี 2558/2559 เป็ น 4.1 ล้านตัน จากเดิม 1.7 ล้านตัน ขณที่บริ ษทั เปโตรบราส (Petrobras) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั น้ ามันแห่ งชาติของบราซิ ลเปิ ดเผยว่าบริ ษทั จะปรับเพิ่มราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง ซึ่ งคาดว่าจะช่วยหนุ นอุป
สงค์เอทานอลซึ่ ง ผลิ ตจากอ้อยแรงหนุ นจากสัญญาณทางเทคนิ ค และการคาดการณ์ อุปสงค์เอทานอลที่
เพิ่มขึ้ น และในวันทาการสุ ดท้ายของสัปดาห์ ราคาน้ าตาลปิ ดตลาดปรั บตัวเพิ่มขึ้ นแตะระดับสู งสุ ดใน
รอบ 4 เดือนครึ่ ง โดยปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ขณะที่สภาพอากาศที่
เปี ยกชื้น และการคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสาหรับเอทานอลที่ผลิตจากอ้อย ทาให้คาดว่าปริ มาณน้ าตาลอาจ
ตึงตัวหลังมีปริ มาณส่ วนเกินมานานหลายปี ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559
เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 12.12-13.55 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 13.53 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
1.12 เซนต์ หรื อ 9.02% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 12.07-13.35
เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 13.33 เซนต์ เพิ่มขึ้น 1.02 เซนต์ หรื อ 8.29%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม

2558
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560

ราคาสู งสุ ด ราคาต่าสุ ด
12.35
13.55
13.35
13.19
13.25
13.63
13.64
13.67
13.83

11.42
12.12
12.07
12.01
12.20
12.68
12.72
12.75
12.91

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2558
12.17*
13.53
13.33
13.18
13.24
13.63
13.64
13.67
13.86

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
25 กันยายน 2558
11.74
12.41
12.31
12.22
12.38
12.86
12.86
12.85
13.00

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
+0.43
+1.12
+1.02
+0.96
+0.86
+0.77
+0.78
+0.82
+0.86
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-2มีนาคม
2561
14.25
13.30
14.26
13.35
+0.91
พฤษภาคม 2561
14.27
13.30
14.28
13.35
+0.93
กรกฎาคม 2561
14.21
13.42
14.28
13.35
+0.93
*เป็ นราคาปิ ดครั้งสุ ดท้ายของสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตลาดน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนตุลาคม
2558 สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาด
เป็ นจานวน 23,644 ล็อต หรื อประมาณ 1.201 ล้านตัน โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิล (23,564 ล็อต) และไทย
(80 ล็อต) ผูร้ ับมอบได้แก่บริ ษทั Wilmar แต่เพียงผูเ้ ดียว
วันที่ 29 กันยายน 2558 บริ ษทั ผูค้ า้ น้ าตาล Czarnikow คาดว่าในปี 2558/2559 จะเกิดผลผลิต
น้ าตาลโลกส่ วนขาด (deficit) 4.1 ล้านตัน จาก 1.7 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 The Russian Sugar Producers Union รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 11 กันยายน
รัสเซี ยผลิตน้ าตาลทรายขาวจากบี้ทในปี 2558/2559 ได้จานวน 779,219 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 333,979 ตัน ในช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อน อัตราการหี บสกัด 13.50% ลดลงจาก 14.09% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน บี้ท
ผ่านกระบวนการผลิตมีจานวน 5,773,951 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 2,405,184 ตัน ในปี 2557/2558
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กระทรวงเกษตรของเบลารุ ส รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558
เบลารุ สเก็บเกี่ยวบี้ทจากพื้นที่เพาะปลูก 32,800 แฮคแต่ หรื อ 32.9% จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 99,800
แฮคแต ได้ผลผลิตบี้ทจานวน 892,800 ตัน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ย 27.21 ตัน/แฮคแต คุณภาพความหวาน 17.44%
เทียบกับ ผลผลิตบี้ท 941,400 ตัน ผลผลิตบื้ทเฉลี่ย 42.33 ตัน/แฮคแต คุณภาพความหวาน 15.91% ในช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาล Belsahar รายงานว่า มีบ้ ีทที่ผา่ นกระบวนการผลิต
735,700 ตัน ผลิตน้ าตาลได้ 101,800 ตัน อัตราการหี บสกัด 13.8% เทียบกับบี้ทที่ผา่ นกระบวนการผลิต
645,500 ตัน ผลิตน้ าตาลได้ 77,800 ตัน อัตราการหี บสกัด 12.1% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
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-3อเมริกาใต้
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 กระทรวงการค้าของบราซิ ลรายงานว่า บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลทรายดิบใน
เดือนกันยายนจานวน 1,412,859 ตัน ลดลงจาก 1,765,203 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และเกือบจะ
เท่ากับ 1,476,209 ตัน ในเดือนสิ งหาคม และส่ งออกน้ าตาลทรายขาวจานวน 350,848 ตัน ลดลงจาก
444,148 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เทียบกับ 335,231 ตัน ในเดือนสิ งหาคม ทาให้การส่ งออก
สะสม 6 เดือนในปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) มีจานวน 10.852 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) ลดลง
จาก 11.812 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
วันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายงานว่า บริ ษทั Petrobras ของบราซิลประกาศปรับราคาน้ ามัน
เบนซินและดีเซล โดยราคาน้ ามันเบนซินที่โรงกลัน่ น้ ามันจะปรับเพิ่มขึ้น 6% และดีเซล, 4% ตามลาดับ โดย
เป็ นการปรับราคาน้ ามันครั้งแรกภายใต้การบริ หารของประธานบริ ษทั คนใหม่ที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์
ทั้งนี้ยงั ไม่มีการประมาณการอย่างเป็ นทางการกับผลกระทบที่จะมีต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่งการปรับราคาน้ ามันครั้ง
ล่าสุ ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผา่ นมาโดยอดีตประธานบริ ษทั ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคระหว่าง 2% 2.5%
อัฟริกา
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สมาคมน้ าตาลอัฟริ กาใต้ (SASA) คาดว่าผลกระทบจากความแห้งแล้งจะ
ทาให้ปริ มาณอ้อยของอัฟริ กาใต้ในปี 2558/2559 ลดลงเหลือ 14,947,077 ตัน จาก 17,755,504 ตัน ในปี
2557/2558 และที่เคยได้มากสุ ด 20,032,969 ตัน ในปี 2556/2557 ส่ วนผลผลิตน้ าตาลจะลดลงเหลือ
1,688,473 ตัน (tel-quel) จาก 2,110,550 ตัน ในปี ก่อน และ 2,343,650 ตัน ในปี 2556/2557
เอเชีย
วันที่ 28 กันยายน 2558 The Indian Sugar Mills Association (ISMA) ปรับปรุ งประมาณการเป็ น
ครั้งแรกว่า ในปี 2558/2559 (ตุลาคม-กันยายน) ผลผลิตน้ าตาลของอินเดียมีแนวโน้มที่จะลดลง 4.6% มาอยู่
ที่จานวน 27.0 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) เนื่ องจากฝนตกน้อย ซึ่ งลดลงจากประมาณการเบื้องต้นใน
เดือนกรกฎาคม 1 ล้านตัน โดยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม-กันยายน) เพียง ณ วันที่ 15 กันยายน
2558 โรงงานของอินเดียผลิตน้ าตาลได้ 28.26 ล้านตัน และอีก 15 วันที่เหลือคาดว่าจะผลิตได้ 50,000 ตัน
น้ าตาลจานวน 25.1 ล้านตัน จะใช้สาหรับการบริ โภคภายในประเทศ และอีกจานวน 1.1 ล้านตัน สาหรับ
การส่ งออก และคาดว่าเมื่อสิ้ นสุ ดฤดูการผลิตจะมีสต็อคน้ าตาลจานวน 9.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.5 ล้านตัน
ในปี ก่อน และในปี 2558/2559 คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกอ้อยทั้งประเทศจะมีจานวน 5.284 ล้านแฮคแต ลดลง
4% เมื่อเทียบกับปี 2557/2558 โดยพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัฐ Maharashtra มีจานวน 1.050 ล้านแฮคแต
เท่ากับปี ก่อน นอกจากนี้ ISMA ยังคาดว่าฝนจะตกน้อยในเดือนกรกฎาคม และสิ งหาคม ซึ่งสอง
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-4เดือนนี้เป็ นช่วงที่สาคัญสาหรับการเพาะปลูก โดยคาดว่าในปี 2558/2559 รัฐ Maharashtra จะผลิตน้ าตาลได้
9.0 -9.7 ล้านตัน ลดลง 14.3% จาก 10.505 ล้านตัน ในปี 2557/2558 ขณะที่รัฐ Uttar Pradesh มีพ้นื ที่
เพาะปลูกอ้อย ประมาณ 2.302 ล้านแฮคแต แทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 2.307 ล้านแฮคแต ในปี 2557/2558
และคาดว่าในปี 2558/2559 จะผลิตน้ าตาลได้ 7.5 ล้านตัน จาก 7.351 ล้านตัน ในการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
และ 7.101 ล้านตัน ในปี 2557/2558
วิจารณ์และความเห็น
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คในสัปดาห์น้ ี ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ตามแรงซื้ อของกลุ่มกองทุน และนักเก็งกาไรต่างๆ โดยตลาดได้รับแรงหนุ นจากปั จจัยพื้นฐานของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึน ซึ่ งบริ ษทั ผูค้ า้ น้ าตาล Czarnikow คาดว่าในปี 2558/2559 จะเกิดภาวะ
ผลผลิตน้ าตาลโลกส่ วนขาด (Deficit) 4.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน
เนื่องจากภาวะความแห้งแล้ง ทาให้ผลผลิตในหลายๆ ประเทศลดลง เช่น จีน อินเดีย และประเทศในแถบ
อเมริ กากลาง นอกจากนั้นบริ ษทั เปโตรบราส (Petrobras) ของบราซิลได้ปรับเพิ่มราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง ณ
หน้าโรงกลัน่ ซึ่งจะส่ งผลให้ความต้องการเอทานอลเพิ่มสู งขึ้น ประกอบกับมีการคาดการณ์ภาวะฝนใน
บราซิ ล แรงซื้ อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นได้ส่งผลให้ราคาน้ าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับสู งสุ ดในรอบ 4 เดือนครึ่ ง
(2 ตุลาคม 2558) สาหรับในระยะสั้น ๆ เนื่องจากในสัปดาห์น้ ี ราคาน้ าตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
และตลาดอยูใ่ นขอบเขตของการซื้ อมากเกินไป (Overbought) ดังนั้นราคาอาจมีการปรับตัวลดลงบ้าง ตาม
แรงขายเพื่อทากาไร และแรงขายเนื่องจากปั จจัยทางด้านเทคนิค
..................................................

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
5 ตุลาคม 2558
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