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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 – 21   สิงหาคม   2558 
                       

ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 17 – 21  สิงหาคม  2558) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 32 ของ
ปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลได้
ปรับตวัลดลงท่ามกลางการซ้ือขายท่ีเบาบาง โดยถูกกดดนัจากอตัราการหีบออ้ยอยา่งรวดเร็วในบราซิล และ
จากการอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิล แต่หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากความวติกเก่ียวกบั
สภาพอากาศแหง้แลง้ในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยบางส่วนของอินเดีย ซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุด
อนัดบัสองของโลก และในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงใกลร้ะดบัต ่าสุดใน
รอบ 7 ปีอีกคร้ัง จากสภาพอากาศท่ีเหมาะสมซ่ึงไดช่้วยเร่งการหีบออ้ยในบราซิล ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.41-10.93 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 
10.44 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.24 เซนต ์หรือ 2.25%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.55-12.08  เซนต ์และปิดตลาดท่ี 11.60 เซนต ์ลดลง 0.26 เซนต ์หรือ 2.19% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

21 สิงหาคม  2558 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

14 สิงหาคม  2558 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 10.93 10.41 10.44 10.68 -0.24 
มีนาคม 2559 12.08 11.55 11.60 11.86 -0.26 
พฤษภาคม 2559 12.22 11.73 11.77 12.00 -0.23 
กรกฎาคม 2559 12.28 11.80 11.83 12.06 -0.23 
ตุลาคม 2559 12.53 12.07 12.10 12.30 -0.20 
มีนาคม 2560 13.14 12.75 12.78 12.92 -0.14 
พฤษภาคม 2560 13.29 12.93 12.95 13.08 -0.13 
กรกฎาคม 2560 13.44 13.11 13.13 13.22 -0.09 
ตุลาคม 2560 13.70 13.41 13.46 13.48 -0.02 
มีนาคม 2561 14.15 13.92 14.00 13.95 +0.05 
พฤษภาคม 2561 14.13 13.86 14.02 13.89 +0.13 
กรกฎาคม 2561 14.16 13.88 14.06 13.91 +0.15 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 
 
 วนัท่ี  19 สิงหาคม  2558  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2558 ปริมาณบ้ีทท่ีผา่น
ขบวนการผลิตของโรงงานน ้ าตาลในรัสเซียมีจ านวน 1.280 ลา้นตนั ผลิตเป็นน ้าตาลทรายขาวได ้ 150,000 
ตนั เทียบกบัปริมาณบ้ีทท่ีผา่นขบวนการผลิต 1.190 ลา้นตนั และผลิตเป็นน ้าตาลทรายขาวได ้145,000 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และอตัราการหีบสกดัน ้าตาลอยูท่ี่ 11.7% ลดลงจาก 12.2% ในปีท่ีผา่นมา 
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558   สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) กล่าววา่ในการคาดการณ์
ผลผลิตน ้าตาลคร้ังแรกในฤดูการผลิต 2558/2559  ของเยอรมนัเป็นดงัน้ี 

 

รายการ 
ปี 2558/2559   

ประมาณการคร้ังแรก 
ปี 2557/2558 เปล่ียนแปลง (%) 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 289,000 356,451 -18.9 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 20,162,502 30,074,270 -49.2 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 69.8 84.4 -20.9 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.81 17.26 +3.2 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 3,210,333 4,541,329 -29.3 

 
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2558  มีรายงาน ผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของฝร่ังเศส  ปี 2558/2559 เม่ือวนัท่ี 

17 สิงหาคม 2558 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.81 15.62 15.71 16.93 16.99 16.78 16.41 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 557.8 714.1 487.4 503.6 615.6 529.4 570.0 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 99.34 111.54 76.52 85.11 105.34 88.87 93.48 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 59.79 74.69 52.33 55.40 68.64 55.75 61.36 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 10.57 11.66 8.21 9.39 11.66 9.35 10.06 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 107,200 104,600 107,300 110,000 111,500 105,300  
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ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี  17 สิงหาคม  2558  มีรายงานข่าววา่กระทรวงการคา้อิรักจะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายขาว 
จ านวนอยา่งนอ้ย 50,000 ตนั ก าหนดยืน่ซองประมูลภายในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2558  โดยราคาประมูลมีผลถึง
วนัท่ี 27  สิงหาคม 2558  โดยเป็นน ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ   ยกเวน้น ้าตาลจากประเทศไทยและอินเดีย 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558  กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนกรกฎาคม 2558  
จ านวน 489,329 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 283,145 ตนั  ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดย
น าเขา้จากบราซิล 31%  ตามดว้ยออสเตรเลียเกือบ 23% และคิวบา 15%  นอกจากนั้นการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนเป็น
การน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวนมากจากกวัเตมาลา 14%  และไทย 13%   และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 
2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน)  จีนน าเขา้น ้าตาล 3.922 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.318 ลา้นตนั ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีในเดือนกรกฎาคม 2558 จีนส่งออกน ้าตาลประมาณ 8,366 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทราย
ดิบ)  เพิ่มข้ึนจาก 3,013 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ประเทศปลายทางหลกัไดแ้ก่ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง 
และเกาหลีเหนือ  ท าใหใ้นช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557/2558  จีนส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 49,859  ตนั 

วนัท่ี  18 สิงหาคม  2558  มีรายงานวา่  บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในวนัท่ี 25 สิงหาคม  2558 รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
 

งวดส่งมอบ Hi-Pol. (MT.) 
1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2559 60,000.00 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 60,000.00 
1 กรกฎาคม - 15 กนัยายน 2559 24,000.00 
              รวม 144,000.00 

 
วจิารณ์และความเห็น 
                 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกกดดนัจากสภาพอากาศท่ีเหมาะสมซ่ึง   
ช่วยเร่งการหีบออ้ยในบราซิล และเงินเรียลของบราซิลท่ียงัเคล่ือนไหวอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญ
สหรัฐฯ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากความวติกเก่ียวกบัสภาพอากาศแหง้แลง้ในพื้นท่ี
เพาะปลูก 
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ออ้ยบางส่วนของอินเดียซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดอนัดบัสองของโลก   ส าหรับในระยะ  
สั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม
แรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นหลกั  โดยเฉพาะ
ค่าเงินเรียลของบราซิลและค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 24 สิงหาคม 2558 
 
 


