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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27 - 31  กรกฎาคม   2558 
 

                              ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27 - 31 กรกฎาคม 2558) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี 30 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  โดย
ในช่วงแรกราคาร่วงลงวสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ตลาดถูกกดดนัจากการคาดการณ์สภาพอากาศแหง้
ในบราซิล และเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนค่าลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาล      ได้
ปรับตวัเพิ่มข้ึนเกือบ 4%  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน ประกอบกบัส่วนต่างของราคาน ้าตาล
ทรายขาวและน ้าตาลทรายดิบ (White Premium) ไดก้วา้งข้ึน ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่มีความตอ้งการน ้าตาลมากข้ึน  
นอกจากนั้นภาวะ El Nino อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตน ้ าตาล  ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลโลกนอ้ยกวา่การบริโภค
น ้าตาลโลกในปีการผลิตท่ีจะถึงน้ี  แต่ในช่วง 2 วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง
ใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึงดว้ย  โดยถูกกดดนัจากค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนลง  เม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์ ขณะท่ีเทรดเดอร์จบัตาปริมาณสต็อคระดบัสูงในอินเดียและไทย ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์
คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.12-11.64 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.14 
เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต ์หรือ 0.89%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.38-12.80 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.40 เซนต ์ลดลง 0.17 เซนต ์หรือ 1.35% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

24 กรกฎาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 11.64 11.12 11.14 11.24 -0.10 
มีนาคม 2559 12.80 12.38 12.40 12.57 -0.17 
พฤษภาคม 2559 12.88 12.48 12.50 12.69 -0.19 
กรกฎาคม 2559 12.91 12.51 12.53 12.77 -0.24 
ตุลาคม 2559 13.12 12.73 12.75 13.02 -0.27 
มีนาคม 2560 13.79 13.27 13.29 13.70 -0.41 
พฤษภาคม 2560 13.93 13.41 13.41 13.85 -0.44 
กรกฎาคม 2560 13.99 13.53 13.53 13.96 -0.43 
ตุลาคม 2560 14.24 13.82 13.82 14.20 -0.38 
มีนาคม 2561 14.63 14.25 14.25 14.62 -0.37 
พฤษภาคม 2561 14.58 14.23 14.24 14.59 -0.35 

.3  
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 
 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558    
โรงงานน ้าตาลไดน้ าน ้าตาลทรายดิบจ านวน 564,800 ตนั มารีไฟน์เป็นน ้าตาลทรายขาวได ้ 553,500 ตนั   
ลดลง 4.6% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2558  คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของเบลารุสรายงานวา่  ในปี 2557 เบลารุส
ผลิตน ้าตาลได ้ 743,900 ตนั ลดลง 12% จาก 853,100 ตนั ในปีก่อน และส่งออกน ้าตาลประมาณ 400,300 
ตนั  ลดลง 22.4%  จาก 516,100 ตนั ในปีก่อน  โดยส่งออกไปยงัประเทศรัสเซียจ านวน  307,900 ตนั  ลดลง
จาก 373,600 ตนั ในปีก่อน  ขณะท่ีมีการเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4,719,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 4,279,800 ตนั ในปีก่อน  
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 103,900 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 100,300 แฮคแต ในปี 2556  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 46.3 
ตนั /   แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 43.7 ตนั/แฮคแต ในปี 2556 ส่วนการบริโภคน ้าตาลในปี 2557 เท่ากบั 42.3 
กิโลกรัม/คน/ปี  เพิ่มข้ึนจาก 42.0 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2556 ส าหรับสตอ็คน ้าตาล ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2558  มีจ  านวน 71,900 ตนั  ลดลงจากปีก่อน 35.8%  และในปี 2558 มีรายงานวา่ผลผลิตบ้ีทจะไดรั้บความ
เสียหายจากสภาวะอากาศท่ีแหง้แลง้  รายละเอียดอ่ืน ๆ ไม่ระบุ 
 
ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2558 มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลตามโควตาในปี 
2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558  มีจ  านวน 107,756.3 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 
102,101.2 ตนั เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2558 มีผูส่้งออกรายใหญ่ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส (29,000 ตนั) และสหราช
อาณาจกัร (22,000 ตนั), เนเธอร์แลนด ์(21,000 ตนั), โปแลนด ์(13,000 ตนั) เบลเยีย่ม (8,000 ตนั) เยอรมนี 
(7,000 ตนั) และอีกจ านวนเล็กนอ้ยออกจากออสเตรีย, อิตาลี, สโลวเีนีย, สวเีดน, โปรตุเกส และเดนมาร์ก 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม  2558  สวสิเซอร์แลนด์รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2557/2558           
เพียง ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558  เป็นดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 เฉล่ีย 5 ปี 
(2553-2557) 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.20 13.90 14.80 16.50 15.30 15.30 15.20 
ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 41.60 58.40 31.00 45.10 59.30 44.10 47.60 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  7.09 8.11 4.64 7.44 9.08 6.72 7.20 
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สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.80 13.70 16.00 15.80 15.60 13.90 15.00 
ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 37.10 5.400 25.00 50.90 65.00 45.40 48.30 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  6.50 7.56 4.02 8.025 10.15 6.45 7.24 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558  มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม  2558 รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ J-Spec (M.T.) Hi-Pol. (M.T.) รวม (M.T.) 
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559       7,000.00      60,000.00        67,000.00 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559       7,000.00      60,000.00        67,000.00 
1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2559 -      36,000.00 36,000.00 
              รวม     14,000.00    156,000.00 170,000.00 

 
 วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2558  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของ
อินเดียในปี 2558/2559 (ตุลาคม/กนัยายน) อาจจะมีจ านวนถึง 28.0 ลา้นตนั   ซ่ึงต ่ากวา่ 28.3 ลา้นตนั ท่ี
ประมาณการไวใ้นปีน้ี  และการผลิตจะสูงกวา่การบริโภค (ในปี 2558/2559 การบริโภคจะมีจ านวน 25.2 
ลา้นตนั) โดยเป็นปีท่ีหกติดต่อกนั และสตอ็คน ้าตาล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จะมีจ านวน 10.4 ลา้นตนั   
ISMA ยงักล่าววา่  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  โรงงานน ้าตาลผลิตน ้าตาลได ้28.023 ลา้นตนั  ซ่ึงคาดวา่ยงัมี
ส่วนท่ีเหลืออีก 250,000 ตนั ในฤดูการผลิตน้ี 
 
วจิารณ์และความเห็น 
                 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกกดดนัจากอุปทานน ้าตาลโลกท่ีมี
เป็นจ านวนมาก  ประกอบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน  และเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงสู่
ระดบัต ่าสุดตั้งแต่ปี แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในช่วงทา้ยของสัปดาห์
ส่งผลใหร้าคา 
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น ้าตาลปรับตวัลดลงเกือบถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึง  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้
มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ  โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ และค่าเงินเรียลของ
บราซิล ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 3 สิงหาคม 2558 
 

  
  


