
สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  มิถุนายน  2558 
                        
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 15 – 19  มิถุนายน  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 24 
ของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวลดลงจากสัปดาห์ก่อนค่อนขา้งมา  ราคาไดป้รับตวัลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองจนแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึง ท่ี 11.10 เซนต/์ปอนด์  (19 มิถุนายน 2558)   โดยถูกกดดนัจาก
ผลผลิตน ้าตาลปริมาณมากและจากแรงขายของกลุ่มกองทุน รวมทั้งจากสต็อคน ้าตาลปริมาณมากและอุปสงค์
ท่ีอ่อนแอ แมว้า่จะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากแรงซ้ือทางเทคนิคและการท่ีดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงในช่วงกลาง
สัปดาห์ก็ตาม  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 
11.10-11.66 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.12 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.60 เซนต ์ หรือ 5.12%  
และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.52-12.02 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 
11.55 เซนต ์ลดลง 0.52 เซนต ์หรือ 4.31% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 มิถุนายน 2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2558 11.66 11.10 11.12 11.72 -0.60 
ตุลาคม 2558 12.02 11.52 11.55 12.07 -0.52 
มีนาคม 2559 13.45 13.08 13.14 13.50 -0.36 
พฤษภาคม 2559 13.57 13.27 13.32 13.58 -0.26 
กรกฎาคม 2559 13.68 13.37 13.43 13.62 -0.19 
ตุลาคม 2559 13.93 

93 
13.61 13.69 13.83 -0.24 

มีนาคม 2560 14.50 14.17 
117 

14.32 14.38 -0.06 
พฤษภาคม 2560 14.50 14.24 14.32 14.41 -0.09 
กรกฎาคม 2560 14.47 14.26 14.31 14.41 -0.10 
ตุลาคม 2560 14.64 14.39 14.47 14.57 -0.10 
มีนาคม 2561 14.96 14.71 14.81 14.88 -0.07 
พฤษภาคม 2561 14.84 14.71 14.72 14.79 -0.07 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
อเมริกากลางและหนือ 

วนัท่ี  17  มิถุนายน  2558 ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  
เพียงวนัท่ี 13  มิถุนายน  2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 771,659 768,608 0.40 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 52,887,437 53,500,012 -1.14 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,907,726 5,944,575 -0.62 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.17 11.11 0.53 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.66 7.73 -1.01 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 68.54 69.61 -1.54 

 
 วนัท่ี 15 มิถุนายน 2558  มีมีรายงานวา่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ณ วนัท่ี 12 มิถุนายน 
2558   ไดก้ าหนดโควตาน าเขา้น ้าตาล (TRQ) ส าหรับน ้าตาลทรายดิบส าหรับปี 2558/2559 (ตุลาคม-
กนัยายน)  เป็นจ านวนอยา่งนอ้ย 1.23 ลา้นชอร์ตตนั  (1.12 ลา้นตนั)   และน ้าตาลรีไฟน์ 145,505 ชอร์ตตนั 
(132,000 ตนั)  และเพิ่มโควตาน าเขา้น ้าตาลชนิดพิเศษส าหรับปี 2557/2558 จ านวน 22,046 ชอร์ตตนั 
(20,000 ตนั)  จากจ านวน      117,566 ชอร์ตตนั ในประกาศคร้ังแรก 
 
เอเชีย 

วนัท่ี  19 มิถุนายน 2558  มีรายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในอินเดียไดข้ายน ้าตาลทรายขาวจ านวน  
50,000 ตนั   เพื่อส่งออกไปยงัศรีลงักา เม่ียนมาร์ อฟักานิสถาน  และเตอร์เบนิสถาน ท่ีราคา 340-345 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั FOB  นบัวา่เป็นการขายคร้ังแรกในรอบ 2-3 เดือนท่ีผา่นมา 
 วนัท่ี 15 มิถุนายน  สมาคมน ้าตาลอินโดนีเซียคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินโดนีเซียปี 2558  จะไม่
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ซ่ึงผลิตไดท่ี้ 2.58 ลา้นตนั    โดยถึงขณะน้ีผลผลิตน ้าตาลทรายขาวคาดวา่จะอยูใ่นช่วง 
2.45-2.60 ลา้นตนั  โดยตวัเลขดงักล่าวต ่ากวา่ตวัเลขของทางรัฐบาลซ่ึงคาดวา่ในปี 2558 จะอยูท่ี่ 2.97 ลา้น
ตนั  
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วจิารณ์และความเห็น 
 
     ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากสต็อคน ้าตาลปริมาณมาก 
ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาล
เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีคร่ึงท่ีระดบั  11.10  เซนต ์ (19 มิถุนายน 2558)  ส าหรับในระยะ
สั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ/ขาย
ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ดงัเช่น สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
  
                                      ..................................................        
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22  มิถุนายน  2558 
 


