
 
สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 5  มิถุนายน  2558 

                        

       ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ ( 1 – 5 มิถุนายน  2558) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 22 
ของปี 2558 ราคาน้้าตาลทรายดิบเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน และปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อน  
โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มผลผลิตน้้าตาลตึงตัวในระยะสั้น ขณะที่ความต้องการอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอลเพ่ิม 
ขึ้นในบราซิล  ความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศแบบเอลนีโญ่ ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อเพ่ือเก็งก้าไร แม้ว่า
จะถูกกดดันจากสต็อกน้้าตาลปริมาณมากท่ัวโลก โดยเฉพาะในไทยและอินเดีย ซ่ึงธนาคารSociete Generale  
คาดว่าในปี 2557/2558 จะมีผลผลิตน้้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 2.73 ล้านตัน จากเดิมท่ีคาดไว้ว่าจะมี
ผลผลิตน้้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  470,000 ตัน และคาดว่าในปี 2558/2559 จะมีผลผลิตน้้าตาลโลก
ส่วนขาด (Deficit) 1.35 ล้านตัน จากเดิมท่ีคาดไว้ว่าจะขาด 5.25 ล้านตัน  นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจาก
ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง แตใ่นวันท้าการสุดท้ายของสัปดาห์ราคาน้้าตาลได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามค่าเงินเรียล
ของบราซิล ที่อ่อนลงซ่ึงกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตบราซิลขายน้้าตาลสกุลดอลลาร์ ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์
คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 11.86-12.50 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 
12.05 เซนต์ เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.07 เซนต์ หรือ 0.58%  และราคาน้้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 
2558 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.17 - 12.79 เซนต์ และปิดตลาดที่ 12.42 เซนต์ เพ่ิมขึ้น 0.14 เซนต์ 
หรือ 1.14% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

5 มิถุนายน 2558 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

29 พฤษภาคม  2558 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม (+), ลด (-) 
กรกฎาคม 2558 12.50 11.86 12.05 11.98 +0.07 
ตุลาคม 2558 12.79 12.17 12.42 12.28 +0.14 
มีนาคม 2559 14.05 13.50 13.75 13.59 +0.16 
พฤษภาคม 2559 14.10 13.63 13.81 13.67 +0.14 
กรกฎาคม 2559 14.10 13.63 13.84 13.69 +0.15 
ตุลาคม 2559 14.28 13.85 14.05 13.92 +0.13 
มีนาคม 2560 14.77 14.37 14.59 14.46 +0.13 
พฤษภาคม 2560 14.80 14.41 14.63 14.48 +0.15 
กรกฎาคม 2560 14.73 14.40 14.63 14.46 +0.17 
ตุลาคม 2560 14.86 14.53 14.77 14.62 +0.15 
มีนาคม 2561 15.12 14.81 15.07 14.92 +0.15 
พฤษภาคม 2561 14.95 14.86 15.03 - - 
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ข่าวท่ีส้าคัญ 
วันที่  5  มิถุนายน  2558  ส้านักงานการค้าสหรัฐฯ (USTR)  ได้ประกาศจัดสรรโควตาน้าเข้า

น้้าตาลทรายดิบในปี 2557/2558 เพ่ิมเติม จากประเทศท่ีไม่สามารถส่งน้้าตาลไปยังสหรัฐฯ ได้ โดยจัดสรร
เป็นรายประเทศ จ้านวน 157,937 ตัน (Raw Value)  โดยประเทศท่ีได้รับโควตาน้าเข้าน้้าตาลทรายดิบมาก
สุดได้แก่ 

1. บราซิล  37,978  ตัน 
2. ออสเตรเลีย  21,739 ตัน 
3. กัวเตมาลา  12,872 ตัน 

ส่วนประเทศไทยได้รับเพ่ิมเติมจ้านวน 3,667 ตัน  (Raw Value) หรือ  3,513 ตัน   (Commercial Value) 
 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่  4  มิถุนายน  2558  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน้าเข้าน้้าตาลของรัสเซียในช่วง 4 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-เมษายน) เป็นดังนี้ 

 

 ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง (%) 
น้้าตาลทรายดิบ   (ตัน) 371,400 379,400 -2.11 
น้้าตาลทรายขาว  (ตัน) 89,700 74,800 +19.92 

 

 วันที่  3  มิถุนายน  2558  มีรายงานว่าอัตราภาษีน้าเข้าน้้าตาลทรายดิบในเดือนกรกฎาคมของ
สหภาพศุลกากร ซึ่งประกอบด้วยรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส จะอยู่ที่ 250 เหรียญสหรัฐ/ตัน ไม่
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยอัตราภาษีน้าเข้าน้้าตาลทรายดิบในเดือนกรกฎาคมคิดจากราคาน้้าตาล
ทรายดิบตลาดนิวยอร์คเฉลี่ยของเดือนพฤษภาคมที่เท่ากับ 12.70 เซนต์/ปอนด์   อัตราภาษี 250 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน  เป็นอัตราสูงสุดภายใต้การก้าหนดภาษีท่ีใช้ส้าหรับราคาน้้าตาลทรายดิบเฉลี่ย 13.00 เซนต์ / 
ปอนด ์หรือน้อยกว่า 
 วันที่  3  มิถุนายน  2558  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานว่า  ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 
2558 รัสเซียได้เพาะปลูกบี้ทแล้ว 1.002 ล้านแฮคแต  เพ่ิมข้ึน 2.2% จากพ้ืนที่เป้าหมาย 980,200 แฮค
แต  และเพ่ิมข้ึน 10.1% จาก 910,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
 
ยุโรปตะวันตก 
 วันที่  1  มิถุนายน  2558   คณะกรรมการของสหภาพยุโรป (EU) รายงานว่าเพียงวันที่ 27 
พฤษภาคม  2558   EU ส่งออกน้้าตาลตามโควตาของปี 2557/2558  (ตุลาคม-กันยายน) จ้านวน 
94,754.1 เมตริกตัน  เพ่ิมข้ึนจาก 87,047.7 เมตรกิตัน ในเดือนก่อน  โดยเป็นน้้าตาลจากฝรั่งเศส 
(25,000 ตัน)  และ  
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สหราชอาณาจักร (22,000 ตัน)  เนเธอร์แลนด์ (17,000 ตัน), โปแลนด์ (13,000 ตัน)  เบลเยี่ยม 
(6,000 ตัน) และเยอรมนี (มากกว่า 5,000 ตัน) และอีกจ้านวนเล็กน้อยจากออสเตรีย, อิตาลี, สโลวีเนยี 
สวีเดน และโปรตุเกส 



 
อเมริกากลางและหนือ 
 วันที่  3  มิถุนายน  2558  กระทรวงเกษตรของเม็กซิโก รายงานว่าเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์สุดท้ายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม  เม็กซิโกผลิตน้้าตาลได้ 122,125 เมตริกตัน (tel qule) เพ่ิมข้ึนจาก 120,499 
เมตริกตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ท้าให้ในฤดูการผลิตปี 2557/2558  เม็กซิโกผลิตน้้าตาลได้แล้ว 
5,748,152 เมตริกตัน  ลดลงจาก 5,814,281 เมตริกตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ปริมาณอ้อย
เข้าหีบมีจ้านวน 51.377 ล้านตัน  (เทียบกับ 52.217 ล้านตัน ในปีก่อน)  ผลผลิตอ้อย/แฮตแต ลดลงเหลือ 
69.09 ตัน  จาก 69.9 ตัน ในปีก่อน  และโรงงานน้้าตาลจะสิ้นสุดการหีบอ้อยในสิ้นเดือนมิถุนายน  โดย 32 
โรงงาน จาก 51 โรงงานได้สิ้นสุดการหีบอ้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
  
เอเชีย 
 วันที่  4  มิถุนายน  2558  สมาคมโรงงานน้้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน้้าตาลของ
อินเดียในปี 2557/2558 (ตุลาคม/กันยายน) เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม  2558 มีจ้านวน 27.957 ล้าน
ตัน เทียบกับ 24.049 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าท้ายสุดผลผลิตน้้าตาลจะมี
ประมาณ 28.3 ล้านตัน  ใกล้เคียงกับ 28.361 ล้านตัน ในปี 2549/2550 โดยรัฐ Maharashtra ผลติ
น้้าตาลได้  10.475 ล้านตัน ตามด้วย รัฐ  Uttar Pradesh (7.090 ล้านตัน)  รัฐ Karnataka (4.899 ล้าน
ตัน)  และอินเดียได้ส่งออกน้้าตาลแล้ว 558,000 เมตริกตัน  โดยเป็นน้้าตาลทรายดิบจ้านวน 300,000 
เมตริกตัน และเนื่องจากราคาน้้าตาลตลาดโลกอยู่ในระดับต่้า ISMA คาดว่าจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2558  
อินเดียจะส่งออกน้้าตาลทรายดิบมากสุดอีกจ้านวน 200,000 เมตริกตัน   ส้าหรับสต็อคน้้าตาลเมื่อสิ้นสุดฤดู
การผลิตปี 2557/2558 จะมีจ้านวน 10.3 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะมีจ้านวนไม่
มากกว่า 24.8 ล้านตัน 
 วันที่  2  มิถุนายน  2558  นาย Ram Vilas Paswan รัฐมนตรีกระทรวงอาหารของอินเดีย 
รายงานว่า รัฐบาลอินเดียไมมี่แผนการที่จะสร้างมูลภัณฑ์กันชนน้้าตาล (Buffer Stock) ซึ่งก่อนหน้านี้
เกษตรกรและรัฐทีผ่ลิตน้้าตาลได้แนะน้าการสร้างมูลภัณฑ์กันชน 3 ล้านตัน หรือประมาณ 11% ของผลผลิต
ในปี 2557/2558  และในปี 2557/2558 อินเดียจะผลิตน้้าตาลได้มากกว่า 28 ล้านตัน จาก 24.3 ล้าน
ตัน ในปีทีแ่ล้ว ความต้องการบริโภคน้้าตาลคาดว่าจะมีจ้านวน  24.5 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะมี
จ้านวน 0.7 ล้านตัน และจะมีสต็อคคงเหลือยกไป  10.3 ล้านตัน   
 
 

-4- 
 
 วันที่  3  มิถุนายน  2558  มีรายงานว่า  ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558  ปากีสถานส่งออก
น้้าตาลเพ่ิมขึ้นอย่างมากเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยในเดือนเมษายนปากีสถานส่งออกน้้าตาล
ประมาณ 98,000 ตัน จาก 26,000 ตัน  ในชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งท้าให้ใน 4 เดือนแรกของปี 
ปากีสถานส่งออกน้้าตาลรวม 346,000 ตัน เทียบกับ 355,000 ตัน ในช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อน  และ
ยอดส่งออกรวมของปี 2557 มีจ้านวน 640,000 ตัน  เทียบกับ 1.030 ล้านตัน ในปี 2556  อนึ่งการ
ส่งออกในปี 2558 เพ่ิมขึ้นหลังจาก คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจ (ECC) ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการ
ส่งออกน้้าตาล 10 รูปี/กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 100.85 รูปี) ส้าหรับการส่งออกน้้าตาลจ้านวน 
650,000 ตัน ในชว่งปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 



 วันที่  2 มิถุนายน  2558   SRA  รายงานปริมาณอ้อย ผลผลิตน้้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์
ใน 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ดังนี้ 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปรมิาณอ้อย (ตัน) 23,126,434 24,211,806 -4.48 
น้้าตาลทรายดิบ  (ตัน) 2,299,428 2,407,413 -4.49 
โมลาส (ตัน) 943,418 961,706 -1.90 
น้้าตาลทรายดิบต่อตนัอ้อย (%) 9.94 9.94 0.00 
โมลาสต่อตันอ้อย (%) 4.08 3.97 2.70 

 
 
วิจารณ์และความเห็น 
   ราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  และปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน การเข้ามาซื้อน้้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนัก
เก็งก้าไรต่าง ๆ รวมทั้งความวิตกเก่ียวกับผลกระทบจากสภาพอากาศแบบเอลนีโญ่  ได้ส่งผลให้ราคาน้้าตาล
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาบ้าง  อย่างไรก็ดีเงินเรียลของบราซิลที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  ได้ส่งผลให้
ราคาน้้าตาลปรับตัวลดลงมาบ้าง ส้าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มปีัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุน ราคาน้้าตาลจะ
ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื้อ/ขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ตามปัจจัยภายนอกที่มีกระทบ  
โดยเฉพาะค่าเงินเรียลของบราซิล/ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังเช่นที่ผ่านมา 
  
                                      ..................................................        

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

8  มิถุนายน  2558 
 
 

 


