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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7  สิงหาคม   2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 3 – 7 สิงหาคม   2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 
31 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วง
แรกราคาร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ตลาดถูกกดดนัจากการคาดการณ์สภาพอากาศแหง้ใน
บราซิล และเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนค่าลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวั
เพิ่มข้ึนเกือบ 4%  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน ประกอบกบัส่วนต่างของราคาน ้าตาลทรายขาว
และน ้าตาลทรายดิบ (White Premium) ไดก้วา้งข้ึน ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่มีความตอ้งการน ้าตาลมากข้ึน  
นอกจากนั้นภาวะ El Nino อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตน ้าตาลท่ีจะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลโลกนอ้ยกวา่การ
บริโภคน ้าตาลโลกในปีการผลิตท่ีจะถึงน้ี  แต่ในช่วง 2 วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลได้
ปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึง  (7 สิงหาคม 2558)   หลงัเขา้ทดสอบแนวตา้นทางเทคนิค และ
ปรับ   ตวัลงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ติดต่อกนั  โดยถูกกดดนัจากค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนลงเม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์ ขณะท่ี      เทรดเดอร์จบัตาปริมาณสตอ็คระดบัสูงในอินเดียและไทย ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.63-11.19 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง
สุดทา้ยท่ี 10.66 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.48 เซนต ์หรือ 4.31%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.79-12.45  เซนต ์และปิดตลาดท่ี 11.91 เซนต ์ลดลง 0.49 เซนต ์
หรือ 3.95% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
7 สิงหาคม  2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
31 กรกฎาคม  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 11.19 10.63 10.66 11.14 -0.48 
มีนาคม 2559 12.45 11.79 11.91 12.40 -0.49 
พฤษภาคม 2559 12.50 11.90 12.03 12.50 -0.47 
กรกฎาคม 2559 12.55 11.98 12.09 12.53 -0.44 
ตุลาคม 2559 12.75 12.21 12.30 12.75 -0.45 
มีนาคม 2560 13.28 12.79 12.89 13.29 -0.40 
พฤษภาคม 2560 13.36 12.98 13.03 13.41 -0.38 
กรกฎาคม 2560 13.48 13.11 13.16 13.53 -0.37 
ตุลาคม 2560 13.76 13.36 13.41 13.82 -0.41 
มีนาคม 2561 14.18 13.76 13.85 14.25 -0.40 
พฤษภาคม 2561 14.12 13.76 13.81 14.24 -0.43 
กรกฎาคม 2561 14.03 13.82 13.85 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี  4  สิงหาคม  2558  หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) / ส่วน 

ขาด (Deficit) ของฤดูการผลิตปี 2558/2559 และเม่ือเทียบกบัปี  2557/2558 ดงัน้ี  
                                                                                                หน่วย : ลา้นตนั 

ยุโรปตะวนัออก 
วนัท่ี  6 สิงหาคม  2558  The Russian Sugar Producers Union รายงานผลการทดสอบบ้ีทของ

รัสเซียคร้ังท่ี 4  ปี 2558 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ดงัน้ี 
รายการ 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2553-2557 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 13.00 14.60 13.30 13.20 12.50 14.60 13.64 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 347.00 358.00 359.00 352.00 306.00 222.00 319.40 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 
(กรัม) 

45.11 52.27 47.75 46.46 38.25 32.41 43.43 

น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค
แต) 

31.92 33.29 31.95 30.62 27.54 19.09 28.50 

น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค
แต) 

4.15 4.86 4.07 4.04 3.44 2.79 3.84 

จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค
แต) 

92,000 93,000 89,000 87,000 90,000 86,000 89,000 

หน่วยงาน วนัท่ีประมาณการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
ASR Group  4 สิงหาคม 2558 -2.7 3.7 
Bioagencia 22 กรกฎาคม 2558 -2.42 2.33 
Datagro 22 กรกฎาคม 2558 -1.43 3.88 
INTL FCStone 22 กรกฎาคม 2558 -3.96 0.5 
JOB Economia 22 กรกฎาคม 2558 -4.5 -0.5 
Gree Pool Commodities 22 กรกฎาคม 2558 -4.35 3.16 
Rabobank 22 กรกฎาคม 2558 -3.4 1.8 
Copersucar 10 กรกฎาคม 2558  -1.50 +8.00 
ISO 10 กรกฎาคม 2558  -2.50 +2.22 
Platts’ Kingsman 12 พฤษภาคม 2558 -0.47 +3.39 
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วนัท่ี  4  สิงหาคม 2558  มีรายงานวา่อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในเดือนกนัยายน 2558 ของ
สหภาพศุลกากร ซ่ึงประกอบดว้ยรัสเซีย คาซคัสถาน และเบลารุส จะอยูท่ี่ 250 เหรียญสหรัฐ/ตนั ไม่
เปล่ียนแปลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในเดือนกนัยายนคิดจากราคา
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเฉล่ียของเดือนกรกฎาคมท่ีเท่ากบั 11.88 เซนต/์ปอนด์   อตัราภาษี 250 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เป็นอตัราสูงสุดภายใตก้ารก าหนดภาษีท่ีใชส้ าหรับราคาน ้าตาลทรายดิบเฉล่ีย 13.00 
เซนต ์/ ปอนด ์หรือนอ้ยกวา่ 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 5 สิงหาคม 2558  บริษทัท่ีปรึกษา Archer  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 
ในปี 2558/2559  (เมษายน-มีนาคม)  จะมีจ านวน 29.8 ลา้นตนั  (Tel quel)  ลดลงจาก 32.6 ลา้นตนั  ใน
ประมาณการคราวก่อน  และผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 27.5 พนัลา้นลิตร  เทียบกบั 26.6 พนัลา้นลิตร  
เน่ืองจากโรงงานจะใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน  ตามความตอ้งการภายในประเทศท่ีแขง็แกร่ง  
โดย Archer  ยงัคงคาดวา่ปริมาณออ้ยจะมีจ านวน 581 ลา้นตนั  

วนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบใน
เดือนกรกฎาคม 2558 จ านวน 1,952,327 ตนั ลดลงจาก 2,036,421 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   แต่
เพิ่มข้ึนจาก 1,497,905 ตนั ในเดือนมิถุนายน 2558 ส่วนการส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนกรกฎาคม 
2558 มีจ านวน 399,278 ตนั ลดลงจาก 501,782 ตนั ในเดือนมิถุนายน 2558 และลดลงจาก 451,674 ตนั  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    ท าใหก้ารส่งออกสะสมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558/2559 (เมษายน-
มีนาคม)  มีจ  านวน 7.217 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 7.220 ลา้นตนั  ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  
  
เอเชีย 

วนัท่ี  6  สิงหาคม  2558 SRA   รายงานวา่ในปี  2558/2559 (กนัยายน-สิงหาคม)  ฟิลิปปินส์จะ 
ผลิตน ้าตาลไดถึ้ง 2.3 ลา้นตนั  เน่ืองจากเกิดสภาพอากาศ El Nino ในช่วงคร่ึงหลงัของปี  ส่วนในปี 
2557/2558  ฟิลิปปินส์ผลิตน ้าตาลได ้ 2.316 ลา้นตนั  นอ้ยกวา่ 2.46 ลา้นตนั ท่ีตั้งเป้าหมายไว ้  เน่ืองจาก
สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อพื้นทีเพาะปลูกออ้ยท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตวิซายา (VISAYAS) ท่ี
มีสภาพแหง้แลง้เป็นเวลานานในช่วงปลายปีการเพาะปลูกปัจจุบนั  ส าหรับปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศจากจ านวนประชากร 88 ลา้นคน มีอตัราการบริโภคอยูท่ี่ 25 กิโลกรัม/คน  จะอยูป่ระมาณ 
2.25 ลา้นตนั   
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วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558  มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทราย 

ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559  ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  
 (MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

Hi-Pol  
 (MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 
 
 
 

AGREX ASIA 
PTE.LTD 

7,000.00 63  - 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559  AGREX ASIA 

PTE.LTD 
7.000.00 63  - 

1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2559 
LOUIS DREYFUS - - 12.000.00 55 
ITOCHU 
CORPORATION 

- - 24,000.00 55 
รวม 14,000.00 63 36,000.00 55 

รวมทั้งส้ิน  50,000.00 เมตริกตัน พรีเมี่ยมเฉลี่ย   57.2400    จุด 
 

  
วจิารณ์และความเห็น 
                 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน และเคล่ือนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ติดต่อกนั ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  
โดยตลาดถูกกดดนัจากอุปทานน ้าตาลโลกท่ีมีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจากไทยและอินเดีย  ในขณะท่ี
บราซิลยงัอยูใ่นช่วงของฤดูการผลิต ประกอบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็ค่าข้ึน  และเงินเรียลของ
บราซิลไดอ่้อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 12 ปี แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  โดยเฉพาะ
ในช่วงทา้ยของสัปดาห์ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึง  ส าหรับในระยะ
สั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ
และขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะค่าเงิน
เหรียญสหรัฐฯ และค่าเงินเรียลของบราซิล ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 

.................................................. 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 10 สิงหาคม 2558 
 



 


