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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม   2558 
                      ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี 26 ของปี 2558 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั   โดยในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ตลาดปิดท าการ 
เน่ืองจากเป็นวนัชาติของสหรัฐฯ (U.S. Independence Day) ราคาน ้าตาลราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวั
เคล่ือนไหวเพิ่มสูงข้ึนจากสัปดาห์ก่อนค่อนขา้งมาก  โดยเฉพาะในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ย
ของการซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนเหนือระดบัต ่าสุด  ใน
รอบ 6 ปีคร่ึง และปิดตลาดไตรมาสสองบวกข้ึนเป็นคร้ังแรกในรอบกวา่ 1 ปี ตามการเขา้ซ้ือคืนสัญญาน ้าตาล
ทรายดิบของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.28 เซนต ์ ปรากฏวา่มีการส่ง
มอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 9,073 ล็อต  หรือ 460,930  เมตริกตนั  หลงัจากนั้นราคาเคล่ือนไหวลดลงจากระดบั
สูงสุดในรอบ 1 เดือน ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่นอนัเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิคก่อนวนัหยดุยาวของ
ตลาดเน่ืองในวนัชาติของสหรัฐฯ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.83-12.68 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.30 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 
0.35 เซนต ์หรือ 2.93%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.20-13.85 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี 13.63 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.28 เซนต ์หรือ 2.10% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
2 กรกฎาคม 2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 มิถุนายน  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2558 12.24 11.53 12.28* 11.67 +0.61 
ตุลาคม 2558 12.68 11.83 12.30 11.95 +0.35 
มีนาคม 2559 13.85 13.20 13.63 13.35 +0.28 
พฤษภาคม 2559 13.91 13.34 13.73 13.49 +0.24 
กรกฎาคม 2559 13.89 13.41 13.77 13.57 +0.20 
ตุลาคม 2559 14.06 13.65 13.96 13.80 +0.16 
มีนาคม 2560 14.61 14.29 14.53 14.42 +0.11 

11 พฤษภาคม 2560 14.66 14.33 14.60 14.47 +0.13 
กรกฎาคม 2560 14.70 14.36 14.63 14.49 +0.14 
ตุลาคม 2560 14.91 14.58 14.83 14.67 +0.16 
มีนาคม 2561 15.22 14.95 15.17 15.00 +0.17 
พฤษภาคม 2561 15.05 14.91 15.00 14.85 +0.15 

*เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนกรกฎาคม  2558  เม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2558 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 ตลาดน ้าตาลนิวยอร์คหมายเลข 11 ส้ินสุด

ระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 
9,073 ล็อต หรือ 460,930 เมตริกตนั เป็นน ้าตาลจากบราซิลทั้งหมด  ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั  Glencore  จ านวน 
3,937 ล็อต หรือ 200,010 เมตริกตนั บริษทั Louis Dreyfus จ านวน 3,000 ล็อต  หรือ  152,410 เมตริกตนั และ
บริษทั Bunge จ  านวน 2,136 ล็อต หรือ 108,510 เมตริกตนั  ผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั Wilmar 
 
ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 3  กรกฎาคม 2558 นาย Oleksiy Pavlenko รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของยเูครน
รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทของยเูครนในฤดูการผลิตปี 2558/2559 คาดวา่จะมีประมาณ 1.5 
ลา้นตนั ลดลงจาก 2.1 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการลดพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลง 27%  
เหลือ 238,000 แฮคแต ขณะท่ีสตอ็คน ้าตาลอยูท่ี่ 560,000 ตนั   และผลผลิตในปี 2558/2559 จะเพียงพอต่อ
ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ  ซ่ึงมีประมาณ 1.7 ลา้นตนั 
 
อเมริกากลางและหนือ 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558  
เพียงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2558  ดงัน้ี 

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

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 780,591 786,107 -0.70 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,446,140 54,193,884 -1.38 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,962,844 6,007,673 -0.75 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.16 11.09 0.63 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.64 7.64 0 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 68.47 68.94 -0.68 
 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบ
ในเดือนมิถุนายน 2558 จ านวน 1.50 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.33 ลา้นตนั  ในเดือนก่อน  แต่แทบไม่
เปล่ียนแปลงจาก 1.49 ลา้นตนั   ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลทรายดิบในช่วง  
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3 เดือนแรกของปี 2558/2559 (เมษายน-มีนาคม) มีจ านวน 3.455 ลา้นตนั  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 3.706 ลา้น
ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557/2558   ส่วนการส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนมิถุนายน 2558 มี
จ านวน 501,800 ตนั  เทียบกบั 369,800 ตนั เม่ือ 12 เดือนก่อน และ 503,500 ตนั ในเดือนพฤษภาคม 2558   
ท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลทรายขาวสะสมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558/2559 มีจ านวน 1.268 ลา้นตนั  
เทียบกบั 907,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
อฟัริกา 

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 มีรายงานวา่  แอลจีเรียน าเขา้น ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 
จ านวน 847,145 ตนั  ลดลง  3.1% จาก 874,035 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยการน าเขา้
น ้าตาลมีมูลค่า 365.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ลดลง 9.3% จาก 403.18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อน 
 
ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี 3  กรกฎาคม 2558  มีรายงานข่าววา่กระทรวงการคา้อิรักจะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายขาว
จ านวนอยา่งนอ้ย 50,000 ตนั  ก าหนดยื่นซองประมูลภายในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558  และมีผลบงัคบัถึง
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  และเป็นน ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ   ยกเวน้น ้าตาลจากประเทศไทย 

 
เอเชีย 

 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558  The Department of Processing and Trade for Agro-Forestry-
Fisheries Products and Salt Production ของเวยีดนามรายงานวา่ฤดูการผลิตปี 2557/2558 ไดส้ิ้นสุดลง
แลว้  โดยโรงงานน ้าตาลจ านวน 42 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.4 ลา้นตนั  ลดลง 13% จากฤดูการผลิตก่อน  
และ ผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงท าใหส้ตอ็คน ้าตาลภายในประเทศลดลงไปดว้ย ซ่ึง ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2558  
โรงงานน ้าตาลไดร้ายงานวา่สตอ็คน ้าตาลมีจ านวน 389,440 ตนั ลดลง 159,500 ตนั จากในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
             ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ และ
น ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2558 ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558   
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โดยปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.28 เซนต ์ ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 9,073 ล็อต  หรือ 
460,930  เมตริกตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิลทั้งหมด  ผูส่้งมอบไดแ้ก่บริษทั  Glencore  จ านวน 3,937 
ล็อต หรือ 200,010 เมตริกตนั บริษทั Louis Dreyfus จ านวน 3,000 ล็อต  หรือ  152,410 เมตริกตนั และ
บริษทั Bunge จ  านวน 2,136 ล็อต หรือ 108,510 เมตริกตนั  ผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั Wilmar  ส าหรับใน
ระยะสั้น ๆ หากปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั
ผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

   6 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 


