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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27  มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม  2559                        
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 )  ซ่ึงเป็น 

สัปดาห์ท่ี 26 ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยไดแ้รง

หนุนจากการเขา้ซ้ือของกลุ่มกองทุนและแรงซ้ือทางเทคนิคขณะใกลส้ิ้นไตรมาส  2 รวมทั้งการท่ีค่าเงินเรียล

ของบราซิลทะยานข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 11 เดือน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559  ใน

วนัท าการสุดทา้ยไดเ้คล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดท่ี  20.94 เซนต ์ (30 มิถุนายน  2559) ซ่ึงนบัวา่เป็นระดบั

สูงสุดในรอบกวา่ 3 ปีคร่ึง และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.15 เซนต ์ ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด

เป็นจ านวน  23,706 ล็อต  หรือ 1.2 ลา้นเมตริกตนั โดยบริษทั Wilmar International Ltd  จ านวน 20,018 

ล็อต  และบริษทั Alvean จ านวน 3,688 ล็ต และในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์ ราคาปิดปรับตวัเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด

ในรอบ  4  เดือน   โดยไดแ้รงหนุนจากดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงและขอ้มูลการผลิตท่ีอ่อนแอในบราซิลหลงัฝน

ตกหนกั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.16-

21.22 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 20.78 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.62 เซนต ์  หรือ  8.46%  

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.38-21.20 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 

20.84 เซนต ์เพิ่มข้ึน 1.47 เซนต ์หรือ 7.59% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

1 กรกฎาคม  2559 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

24 มิถุนายน  2559 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2559 20.94 19.06 20.15* 19.00 +1.15 
ตุลาคม 2559 21.22 19.16 20.78 19.16 +1.62 
มีนาคม 2560 21.20 19.38 20.84 19.37 +1.47 

.1.147 พฤษภาคม 2560 19.99 18.63 19.72 18.66 +1.06 
กรกฎาคม 2560 19.13 18.09 18.87 18.13 +0.74 

74\\+ ตุลาคม 2560 18.65 17.88 18.38 17.91 +0.47 
มีนาคม 2561 18.33 17.65 18.10 17.81 +0.29 
พฤษภาคม 2561 17.75 17.18 17.59 17.41 +0.18 
กรกฎาคม 2561 17.36 16.97 17.28 17.08 +0.20 
ตุลาคม 2561 17.16 16.80 17.11 16.85 +0.26 
มีนาคม 2562 17.07 16.77 17.03 16.78 +0.25 
พฤษภาคม 2562 16.55 16.32 16.52 16.25 +0.27 

*เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 ตลาดน ้าตาลนิวยอร์คหมายเลข 11 ส้ินสุดระยะเวลา

ในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ปรากฏวา่มีการรับมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 23,706 ล็อต 

หรือ 1.2 ลา้นเมตริกตนั โดยบริษทั Wilmar International Ltd  จ านวน 20,018 ล็อต  และบริษทั Alvean จ านวน 

3,688 ล็อต ซ่ึงเป็นน ้าตาลจากบราซิล และอาร์เจนติน่า  ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั  Olam จ านวน 2,953 ล็อต  

บริษทั Sucden Americas จ านวน 1,083 ล็อต  บริษทั Bunge จ านวน 830 ล็อต บริษทั Sucden Paris จ านวน 

367 ล็อต  บริษทั Cofco Agri จ านวน 15,665 ล็อต  บริษทั CSC จ านวน 295 ล็อต  และบริษทั LDC จ านวน 

2,513 ล็อต 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  2559  Sagarpa รายงานปริมาณออ้ย และน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2558/2559  
เพียง ณ วนัท่ี  25  มิถุนายน  2559  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีท (แฮคแต) 777,415 780,591 -0.41 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 54,104,626 53,446,140 1.23 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 6,107,776 5,962,844 2.43 
ผลผลิตโมลาส (ตนั) - 1,725,253 - 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.29 11.16 1.18 
ปริมาณโมลาส (%) - 3.23 - 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.86 7.64 2.85 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.60 68.47 1.65 

 

เอเชีย 
 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559    มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาล

ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2559/2560   ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 
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งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec  

 (MT.) 

พรี

เมี่ยม 

(จุด) 

Hi-Pol  

 (MT.) 

พรี

เมี่ยม 

(จุด) 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 

2560 

Wilmar Sugar Pte.Ltd. - - 36,333.33 100 
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 

2560  

Alvean Sugar SL. - - 36,333.33 162 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน  

2560  

Bunge Agribusiness 12,000.00 161 - - 
Cofco Resources Pte.Ltd.   24,000.00 188 

รวม 12,000.00 161 96,666.66 145.15 
รวมทั้งส้ิน  108,666.66 เมตริกตัน พรีเมี่ยมเฉลี่ย   146.9018    จุด 

 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2559/2560  เป็นดังนี้ 

 

งวดส่งมอบ จ านวน (เมตริกตนั) พรีเม่ียม (จุด) คงเหลือ (เมตริกตนั) 

1 มี.ค. – 15 พ.ค.2560  133,333.33 (100%) 124.6975 - 

1 พ.ค. – 15 ก.ค. 2560 133,333.33 (100%) 159.1200 - 

1 ก.ค. – 15 ก.ย. 2560 36,000.00 (27.00%) 179.0000   97.333.34 (73.00%) 

รวม 302,666.66 (75.67%) 146.3205   97.333.34 (73.00%) 

 

 วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 มีรายงานวา่ ทางรัฐบาลเวยีดนามตดัสินใจท่ีจะน าเขา้น ้าตาล 100,000 

ตนั เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้าตาลภายในประเทศ แต่ไม่สามารถท าใหร้าคาลดต ่าลงได ้

เน่ืองจากระบบการกระจายน ้ าตาลยงัไม่ดีพอ ทางดา้นนาย Du Thanh Liem รองประธานสมาคมออ้ยของ

เวยีดนาม กล่าววา่ ผลผลิตน ้ าตาลของเวยีดนามในปีน้ีจะมีเพียง 1.2 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.4 ลา้นตนัในปีท่ี

ผา่นมา ซ่ึงผลกัดนัใหร้าคาขายปลีกปรับข้ึนเป็น 17,000-21,000 ดอง (1 เหรียญสหรัฐฯ  = 21,830 ดอง) ต่อ

กิโลกรัม จาก 13,000 ดอง ในปีท่ีผา่นมา โดยภาวะความแหง้แลง้เป็นเวลานานไดส่้งผลใหผ้ลผลิตออ้ยลดลง

ในช่วงสองปีท่ีผา่นมา ในขณะเดียวกนักบัท่ี นายVu Vinh Phu ประธานสมาคมซูเปอร์มาร์เก็ตฮานอย กล่าว

วา่อุปทานท่ีลดลงไม่ไดเ้ป็นเหตุผลหลกัส าหรับการเพิ่มข้ึนของราคา และการผลิตน ้ าตาลทรายในประเทศ

สามารถตอบ สนองความตอ้งการบริโภคเพียง 70-80% ส่วนท่ีเหลืออีก 20-30% ถูกน าเขา้โดยผดิกฎหมาย

จากประเทศไทย 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-4- 

 

วจิารณ์และความเห็น 

 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนค่อนขา้งมากเม่ือ

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ีอของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิล

เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดมี้ค่าแขง็ข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ 11 เดือน  นอกจากนั้นยงัมีรายงานวา่

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายน 2559  ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีเพียง 25.8 ลา้น

ตนั  ลดลงจาก 32.4 ลา้นตนั  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม 2559   และปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตไดมี้

เพียง 1.2 ลา้นตนั  และน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2559  ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน  1.2 ลา้นเมตริกตนั  เป็นน ้าตาลจาก

บราซิล และอาร์เจนติน่า โดยบริษทั Wilmar  และบริษทั Alvean เป็นผูรั้บมอบน ้าตาล  ส าหรับสถานะของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559  ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long)  เป็น

จ านวน 334,387 ล็อต ลดลงจาก 337,801 ล็อต ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  และในระยะสั้น ๆ หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน

ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

……………………………………………………. 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4 กรกฎาคม   2559 
 

  

 


