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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12  มิถุนายน  2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 8 - 12 มิถุนายน  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 23 ของ
ปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน  โดยไดรั้บแรงหนุนจากดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง  แต่ราคาก็
ยงัคงอยูใ่กลร้ะดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 6 ปี  ท่ามกลางภาวะปริมาณน ้าตาลลน้ตลาด  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลได้
ปรับตวัลดลงอนัเกิดจากการเปิดเผยขอ้มูลบ่งช้ีวา่มีการหีบออ้ยมากเกินคาดในบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของ
เดือนพฤษภาคม และราคาลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึง ท่ามกลางปริมาณการซ้ือขายท่ีหนาแน่นหลงั
การอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิลกระตุน้แรงขายโดยอตัโนมติั ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งในช่วงวนัท าการ
สุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 11.61-12.26 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.72 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.33 เซนต ์หรือ 
2.74%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.01 - 12.64 เซนต ์ และปิด
ตลาดท่ี 12.07 เซนต ์ลดลง 0.35 เซนต ์หรือ 2.82% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 มิถุนายน  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2558 12.26 11.61 11.72 12.05 -0.33 
ตุลาคม 2558 12.64 12.01 12.07 12.42 -0.35 
มีนาคม 2559 14.00 13.39 13.50 13.75 -0.25 
พฤษภาคม 2559 14.06 13.48 13.58 13.81 -0.23 
กรกฎาคม 2559 14.08 13.53 13.62 13.84 -0.22 
ตุลาคม 2559 14.28 13.75 13.83 14.05 -0.22 
มีนาคม 2560 14.80 14.28 

..28 
14.38 14.59 -0.21 

พฤษภาคม 2560 14.80 14.32 14.41 14.63 -0.22 
กรกฎาคม 2560 14.74 14.34 14.41 14.63 -0.22 
ตุลาคม 2560 14.92 14.50 14.57 14.77 -0.20 
มีนาคม 2561 15.22 14.81 14.88 15.07 -0.19 
พฤษภาคม 2561 14.76 14.76 14.79 15.03 -0.24 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี  11  มิถุนายน 2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 รัสเซีย
ไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้ 1,018,000 แฮคแต  เพิ่มข้ึน 3.9% จากพื้นท่ีเป้าหมาย 980,200 แฮคแต  และเพิ่มข้ึน 
11.5% จาก 913,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
อเมริกากลางและหนือ 

วนัท่ี  11  มิถุนายน 2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  
เพียงวนัท่ี 6  มิถุนายน  2558  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 761,638 759,663 0.26 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 52,283,956 52,936,593 -1.23 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,843,258 5,892,333 -0.83 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.18 11.13 0.45 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.68 7.76 -1.03 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 68.65 69.68 -1.48 

 อเมริกาใต้ 
วนัท่ี  10  มิถุนายน   2558 นาย Mauricio Muruci นกัวเิคราะห์การเกษตรบริษทั Safras’e 

Mercado ในบราซิลคาดวา่   ในปี 2558  บราซิลจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 26 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 8% จาก 
24.12 ลา้นตนั ท่ีส่งออกในปี 2557 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 บราซิลส่งออกจ านวน 8.3 
ลา้นตนั  โดยเฉล่ียส่งออกเดือนละ 1.6 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 1% จาก 8.2 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน และกระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานวา่ ในเดือนพฤษภาคมบราซิลส่งออกน ้ าตาลทรายดิบและ
น ้าตาลรีไฟน์จ านวน 1.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 25% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  10  มิถุนายน   2558 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน   2558 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 114,282 117,313 -2.58 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 4,782 5,435 -12.02 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 4,915 4,833 +1.70 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 116.57 118.76 -1.84 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 37.67 40.95 -8.01 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 62.33 59.05 +5.55 
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เอเชีย 
 วนัท่ี  11  มิถุนายน 2558 มีรายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของ
อินเดีย ไดอ้นุมติัเงินกู ้ 60,000 ลา้นรูปี (940 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อใหโ้รงงานน ้าตาลน าไปจ่ายหน้ีค่าออ้ย
ใหแ้ก่ชาวไร่ซ่ึงมีกวา่ 210,000 ลา้นรูปี โดยในปีแรกโรงงานจะไม่เสียดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียจะน ามาจาก
กองทุนพฒันาน ้าตาล  ซ่ึงมีถึง 6,000 ลา้นรูปี โดยคาดวา่ก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2588 จะจ่ายหน้ีค่าออ้ยได้
อยา่งนอ้ย 50% 

 วนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559  ส าหรับงวดส่งมอบ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2559 และงวดส่ง
มอบ 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2559 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol  (MT.) พรีเมี่ยม (จุด) 

1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 
 
 
 

Louis Dreyfus  12,000.00 52 
1 พฤษภาคม  - 15 กรกฎาคม 
2559 
 

Louis Dreyfus 12,000.00 52 
รวม 24,000.00 52 

 
วนัท่ี  9 มิถุนายน  2558   SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2558 ดงัน้ี 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ปริมาณออ้ย (ตนั) 23,182,632 24,569,695 -5.65 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 2,307,876 2,417,998 -4.55 
โมลาส (ตนั) 950,612 966,841 -1.68 
น ้าตาลทรายดิบต่อตนัออ้ย (%) 9.96 9.84 1.16 
โมลาสต่อตนัออ้ย (%) 4.10 3.94 4.20 

 
 
วจิารณ์และความเห็น 
     ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูกกดดนัจากรายงานการผลิตออ้ยและเอทานอล
ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม    ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อน
ค่าลง   
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แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกัไดก้ดดนัให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปี
คร่ึงท่ีระดบั  11.61  เซนต ์ (11 มิถุนายน 2558)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน 
คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ/ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  
ดงัเช่น สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
  
                                      ..................................................        
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15  มิถุนายน  2558 
 
 
 
 

 


