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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  28  กนัยายน –  2 ตุลาคม   2558 
                        

ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 28 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2558 )  ซ่ึงเป็น 
สัปดาห์ ท่ี 39 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยสัญญาน ้ าตาลทรายดิบเดือนตุลาคม 2558 
พุง่แตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนก่อนส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  ปรากฏวา่
มีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 23,644 ล็อต  หรือประมาณ 1.201 ลา้นตนั  โดยเป็นน ้ าตาลจาก
บราซิล (23,564 ล็อต)  และไทย  (80 ล็อต)  ผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั Wilmar แต่เพียงผูเ้ดียว หลงัจากนั้นราคา
น ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามรายงานข่าวท่ีบริษทั  Czarnikow ปรับเพิ่มคาดการณ์ภาวะขาดแคลนผลผลิต
น ้ าตาลในปี 2558/2559  เป็น 4.1 ลา้นตนั จากเดิม 1.7 ลา้นตนั  ขณท่ีบริษทั เปโตรบราส (Petrobras) ซ่ึงเป็น
บริษทัน ้ ามนัแห่งชาติของบราซิลเปิดเผยวา่บริษทัจะปรับเพิ่มราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงคาดวา่จะช่วยหนุนอุป
สงค์เอทานอลซ่ึงผลิตจากอ้อยแรงหนุนจากสัญญาณทางเทคนิค  และการคาดการณ์อุปสงค์เอทานอลท่ี
เพิ่มข้ึน  และในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้ าตาลปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะระดบัสูงสุดใน
รอบ 4 เดือนคร่ึง โดยปรับตวัข้ึนรายสัปดาห์มากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ขณะท่ีสภาพอากาศท่ี
เปียกช้ืน และการคาดการณ์อุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนส าหรับเอทานอลท่ีผลิตจากออ้ย ท าให้คาดวา่ปริมาณน ้ าตาลอาจ
ตึงตวัหลงัมีปริมาณส่วนเกินมานานหลายปี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 
เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.12-13.55 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.53 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 
1.12 เซนต ์หรือ 9.02% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยู่ระหวา่ง 12.07-13.35 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.33 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.02 เซนต ์หรือ 8.29% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
2 ตุลาคม  2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
25 กนัยายน 2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 12.35 11.42 12.17* 11.74 +0.43 
มีนาคม 2559 13.55 12.12 13.53 12.41 +1.12 
พฤษภาคม 2559 13.35 12.07 13.33 12.31 +1.02 
กรกฎาคม 2559 13.19 12.01 13.18 12.22 +0.96 
ตุลาคม 2559 13.25 12.20 13.24 12.38 +0.86 
มีนาคม 2560 13.63 12.68 13.63 12.86 +0.77 
พฤษภาคม 2560 13.64 12.72 13.64 12.86 +0.78 
กรกฎาคม 2560 13.67 12.75 13.67 12.85 +0.82 
ตุลาคม 2560 13.83 12.91 13.86 13.00 +0.86 
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มีนาคม 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 

*เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนตุลาคม  2558  เม่ือวนัท่ี 30  กนัยายน 2558 
  

ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558  ตลาดน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสัญญาเดือนตุลาคม 

2558 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด
เป็นจ านวน 23,644 ล็อต  หรือประมาณ 1.201 ลา้นตนั โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล (23,564 ล็อต)  และไทย  
(80 ล็อต) ผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั Wilmar  แต่เพียงผูเ้ดียว 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2558  บริษทัผูค้า้น ้าตาล Czarnikow คาดวา่ในปี 2558/2559  จะเกิดผลผลิต
น ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit)  4.1 ลา้นตนั  จาก 1.7 ลา้นตนั  ในประมาณการคราวก่อน 
 
ยุโรปตะวนัออก 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558  The Russian Sugar Producers Union  รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 
รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทในปี 2558/2559 ไดจ้  านวน 779,219 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 333,979 ตนั  ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 13.50%  ลดลงจาก 14.09% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  บ้ีท
ผา่นกระบวนการผลิตมีจ านวน 5,773,951 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2,405,184 ตนั ในปี 2557/2558 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558  กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2558  
เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 32,800 แฮคแต่  หรือ 32.9% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 99,800      
แฮคแต  ไดผ้ลผลิตบ้ีทจ านวน 892,800 ตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 27.21 ตนั/แฮคแต   คุณภาพความหวาน 17.44%  
เทียบกบั ผลผลิตบ้ีท 941,400 ตนั  ผลผลิตบ้ืทเฉล่ีย 42.33 ตนั/แฮคแต  คุณภาพความหวาน 15.91% ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล Belsahar รายงานวา่  มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต  
735,700 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 101,800 ตนั  อตัราการหีบสกดั 13.8%  เทียบกบับ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 
645,500 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้77,800 ตนั  อตัราการหีบสกดั 12.1%  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2558  กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่  บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบใน
เดือนกนัยายนจ านวน 1,412,859 ตนั  ลดลงจาก 1,765,203 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเกือบจะ
เท่ากบั 1,476,209 ตนั ในเดือนสิงหาคม  และส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 350,848 ตนั  ลดลงจาก 
444,148 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  เทียบกบั 335,231 ตนั ในเดือนสิงหาคม  ท าใหก้ารส่งออก
สะสม 6 เดือนในปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม)  มีจ  านวน 10.852 ลา้นตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายดิบ)   ลดลง
จาก 11.812 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

วนัท่ี 30  กนัยายน 2558  มีรายงานวา่  บริษทั Petrobras ของบราซิลประกาศปรับราคาน ้ามนั
เบนซินและดีเซล โดยราคาน ้ ามนัเบนซินท่ีโรงกลัน่น ้ามนัจะปรับเพิ่มข้ึน 6% และดีเซล, 4% ตามล าดบั โดย
เป็นการปรับราคาน ้ามนัคร้ังแรกภายใตก้ารบริหารของประธานบริษทัคนใหม่ท่ีเขา้มาในเดือนกุมภาพนัธ์ 
ทั้งน้ียงัไม่มีการประมาณการอยา่งเป็นทางการกบัผลกระทบท่ีจะมีต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงการปรับราคาน ้ามนัคร้ัง
ล่าสุดเม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมาโดยอดีตประธานบริษทัไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคระหวา่ง 2% - 
2.5%  
 
อฟัริกา 

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2558  สมาคมน ้าตาลอฟัริกาใต ้ (SASA) คาดวา่ผลกระทบจากความแหง้แลง้จะ
ท าใหป้ริมาณออ้ยของอฟัริกาใตใ้นปี 2558/2559 ลดลงเหลือ 14,947,077 ตนั จาก 17,755,504 ตนั ในปี 
2557/2558  และท่ีเคยไดม้ากสุด 20,032,969 ตนั ในปี 2556/2557  ส่วนผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 
1,688,473 ตนั  (tel-quel)   จาก 2,110,550 ตนั ในปีก่อน  และ 2,343,650 ตนั ในปี 2556/2557 
 
เอเชีย 
   วนัท่ี  28 กนัยายน 2558 The Indian Sugar Mills Association (ISMA) ปรับปรุงประมาณการเป็น
คร้ังแรกวา่ ในปี 2558/2559 (ตุลาคม-กนัยายน) ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียมีแนวโนม้ท่ีจะลดลง 4.6%  มาอยู่
ท่ีจ  านวน 27.0 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เน่ืองจากฝนตกนอ้ย ซ่ึงลดลงจากประมาณการเบ้ืองตน้ใน
เดือนกรกฎาคม 1 ลา้นตนั โดยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 
2558   โรงงานของอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 28.26 ลา้นตนั  และอีก 15 วนัท่ีเหลือคาดวา่จะผลิตได ้ 50,000 ตนั  
น ้าตาลจ านวน 25.1 ลา้นตนั จะใชส้ าหรับการบริโภคภายในประเทศ  และอีกจ านวน  1.1 ลา้นตนั  ส าหรับ
การส่งออก  และคาดวา่เม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตจะมีสต็อคน ้ าตาลจ านวน 9.6 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 7.5 ลา้นตนั 
ในปีก่อน และในปี 2558/2559  คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทั้งประเทศจะมีจ านวน 5.284 ลา้นแฮคแต ลดลง 
4% เม่ือเทียบกบัปี 2557/2558 โดยพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในรัฐ Maharashtra มีจ านวน 1.050 ลา้นแฮคแต 
เท่ากบัปีก่อน  นอกจากน้ี ISMA ยงัคาดวา่ฝนจะตกนอ้ยในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม  ซ่ึงสอง  
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เดือนน้ีเป็นช่วงท่ีส าคญัส าหรับการเพาะปลูก โดยคาดวา่ในปี 2558/2559 รัฐ Maharashtra จะผลิตน ้าตาลได ้
9.0 -9.7 ลา้นตนั  ลดลง 14.3% จาก 10.505 ลา้นตนั ในปี 2557/2558    ขณะท่ีรัฐ Uttar Pradesh มีพื้นท่ี 
เพาะปลูกออ้ย ประมาณ 2.302 ลา้นแฮคแต แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 2.307 ลา้นแฮคแต ในปี 2557/2558   
และคาดวา่ในปี 2558/2559 จะผลิตน ้าตาลได ้7.5 ลา้นตนั  จาก 7.351 ลา้นตนั ในการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ี 
และ 7.101 ลา้นตนั ในปี 2557/2558 
 
วจิารณ์และความเห็น 
                    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ี ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก าไรต่างๆ โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากปัจจยัพื้นฐานของตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงบริษทัผูค้า้น ้าตาล Czarnikow คาดวา่ในปี 2558/2559 จะเกิดภาวะ
ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 4.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.7 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน 
เน่ืองจากภาวะความแหง้แลง้ ท าใหผ้ลผลิตในหลายๆ ประเทศลดลง เช่น จีน อินเดีย และประเทศในแถบ
อเมริกากลาง นอกจากนั้นบริษทั เปโตรบราส (Petrobras) ของบราซิลไดป้รับเพิ่มราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ 
หนา้โรงกลัน่ ซ่ึงจะส่งผลใหค้วามตอ้งการเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน  ประกอบกบัมีการคาดการณ์ภาวะฝนใน
บราซิล แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นไดส่้งผลใหร้าคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 4 เดือนคร่ึง 
(2 ตุลาคม 2558) ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากในสัปดาห์น้ี ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมาก 
และตลาดอยูใ่นขอบเขตของการซ้ือมากเกินไป (Overbought) ดงันั้นราคาอาจมีการปรับตวัลดลงบา้ง ตาม
แรงขายเพื่อท าก าไร และแรงขายเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค  
 
                                      ..................................................        

 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5  ตุลาคม  2558 
 
 
 
 
 
 

 



www.sugarzone.in.th 

 
 
 

 


