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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 – 10  กรกฎาคม   2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 6 – 10 กรกฎาคม 2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์
ท่ี 27 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิม่สูงข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 
โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัข้ึน อนัเป็นผลมาจากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-
covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงโดยถูกกดดนัจากดอลลาร์
สหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน ความวิตกเก่ียวกบัเศรษฐกิจมหภาค ปริมาณออ้ยเขา้หีบท่ีเพิ่มข้ึนเกินคาดของบราซิล
ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน 2558  และแรงขายทางเทคนิคหลงัราคาร่วงหลุดระดบัแนวรับท่ีส าคญั
ท่ีระดบั 12.15 เซนต ์ หลงัจากนั้นในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึน
มากกวา่ 4%  ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 10 เดือน จากการคาดการณ์ภาวะขาดแคลนน ้าตาล
เพิ่มข้ึนทัว่โลกในระยะยาว และคาดวา่บราซิลจะน าออ้ยไปผลิตเอทานอลมากข้ึน ราคาน ้าตาลทรายดิบ
ตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.84-12.69 เซนต ์และปิดตลาดคร้ัง
สุดทา้ยท่ี 12.41 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต ์หรือ 0.89%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.14-13.84 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.65 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 0.02 เซนต ์
หรือ 0.15% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

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

ตุลาคม 2558 12.69 11.84 12.41 12.30 +0.11 
มีนาคม 2559 13.84 13.14 13.65 13.63 +0.02 
พฤษภาคม 2559 13.88 13.22 13.68 13.73 -0.05 
กรกฎาคม 2559 13.87 13.28 13.65 13.77 -0.12 
ตุลาคม 2559 14.04 13.52 13.82 13.96 -0.14 
มีนาคม 2560 14.60 14.10 14.37 14.53 -0.16 
พฤษภาคม 2560 14.67 14.23 14.48 14.60 -0.12 
กรกฎาคม 2560 14.66 14.32 14.53 14.63 -0.10 
ตุลาคม 2560 14.88 14.57 14.77 14.83 -0.06 
มีนาคม 2561 15.18 14.98 15.16 15.17 -0.01 
พฤษภาคม 2561 14.96 14.83 15.04 15.00 +0.04 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558   หน่วยงานต่าง ๆ คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) /  

ส่วนขาด (Deficit) ของฤดูการผลิตปี 2558/2559 เม่ือเทียบกบัปี  2557/2558, ปี 2559/2560 ดงัน้ี  
                                                                                                     หน่วย : ลา้นตนั 

 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  10 กรกฎาคม 2558  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซียในช่วง 5 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-พฤษภาคม ) เป็นดงัน้ี 

 
 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้าตาลทรายดิบ   (ตนั) 400,000 441,500 -9.40 
น ้าตาลทรายขาว  (ตนั) 112,300 110,400 +1.72 

 
 วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2558   The Russian Sugar Producers Union  รายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558   น ้าหนกัหวับ้ีท 117 กรัม ลดลงจาก 139 กรัม ในปีก่อน  และค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 
114.8 กรัม   และจ านวนบ้ีท/แฮคแต  92,000 ตน้  ลดลงจาก 93,000 ตน้/แฮคแต ในปีก่อน แต่มากกวา่ค่าเฉล่ีย 
5 ปี ท่ีเท่ากบั 89,000 ตน้   ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเท่ากบั  10.79  ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 12.93 ตนั/แฮคแต 
ในปีก่อน  และเฉล่ีย 5 ปี ท่ีเท่ากบั 10.24 ตนั/แฮคแต 
 
อเมริกากลางและหนือ 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  
เพียงวนัท่ี 4 กรกฎาคม  2558  ดงัน้ี 
 

หน่วยงาน วนัท่ีประมาณการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
Copersucar 10 กรกฎาคม 2558   -1.50 +8.00 
ISO 10 กรกฎาคม 2558  -6.20 -2.50  
Datagro 10 กรกฎาคม 2558   -1.40  
Platts’ Kingsman 12 พฤษภาคม 2558  -0.47  
Gree Pool 
Commodities 

30 มีนาคม 2558  
-2.96 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 783,587 789,538 -0.75 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,555,019 54,306,127 -1.38 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,977,439 6,016,669 -0.65 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.16 11.08 0.72 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.63 7.62 0.13 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 68.35 68.78 -0.63 

 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  9 กรกฎาคม 2558  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2558 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 200,530 202,989 -1.21 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 9,261 10,341 -10.45 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 8,584 8,450 1.58 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 121.03 124.43 -2.73 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 40.04 42.97 -6.82 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 59.96 57.03 +5.14 

 
วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558  นาย Antonio de Padua Rodrigues ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคของ Unica  

กล่าววา่ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปี 2558/2559  อาจจะลดลงถึง 1 ลา้นตนั ต ่ากวา่ท่ี
ประมาณการคร้ังก่อนท่ี 31.8 ลา้นตนั   ผลผลิตเอทานอลอาจจะสูงถึง 30 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก
ประมาณการคร้ังก่อนท่ี 27.27 พนัลา้นลิตร แมว้า่ปริมาณออ้ยจะมีจ านวน 590 ลา้นตนั  เพิ่มจาก  571.3 
ลา้นตนั ในปี 2557/2558 โดยปริมาณออ้ยประมาณ 20 ลา้นตนั ท่ีเพิ่มข้ึนในปีน้ีจะน าไปผลิตเป็นเอทานอล
ตามความตอ้งการเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงในเดือนพฤษภาคมมีจ านวนถึง 2.4 พนัลา้นลิตร  เน่ืองจาก
รัฐบาลไดมี้การเพิ่มอตัราภาษีน ้ามนั Gasoline 
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เอเชีย 

วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 มีรายงานวา่  รัฐบาลเวยีดนามไดต้กลงใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา้ 

ไดท้ดลองเปิดประมูลเพื่อน าเขา้น ้าตาลในปี 2559 แทนการจดัสรร ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใส   โดยในปีน้ี
เวยีดนามไดก้ าหนดโควตาน าเขา้น ้าตาลจ านวน 81,000 ตนั จากประเทศสมาชิกขององคก์ารการคา้น ้าตาล
โลก (WTO) อตัราภาษีศุลกากรพิเศษส าหรับน ้าตาลทรายดิบ 25% และน ้าตาลทรายขาว 40%  ซ่ึงต ่ากวา่อตัรา
ปกติจาก 80% และ 85% ตามล าดบั ส าหรับโควตาน าเขา้น ้ าตาลจะเพิ่มข้ึนปีละ 5% จาก 50,000 ตนั  นบัตั้งแต่
ปี 2550 ท่ีเวยีดนามไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) 
 
วจิารณ์และความเห็น 
             ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวน โดยในช่วงตน้
สัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short – covering) ของกลุ่ม
กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายท่ีมีเขา้มา เม่ือเงินเหรียญสหรัฐฯ แขง็ค่า
ข้ึน ความวติกเก่ียวกบัปัญหาวกิฤติหน้ีของกรีซ  และปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล
ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายนท่ีมีมากกวา่ท่ีคาด  อยา่งไรก็ดีในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวั
เพิ่มข้ึนอีกคร้ังเม่ือมีการคาดการณ์วา่ในระยะยาวจะเกิดอุปทานน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  และในช่วง
ตน้ของเดือนกรกฎาคมบราซิลจะใชอ้อ้ยไปในการผลิตเอทานอลมากข้ึน ส าหรับในระยะสั้น ๆ หาก
ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั
ผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   13 กรกฎาคม 2558 
 
  


