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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  31   สิงหาคม  - 4 กนัยายน  2558 
                         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (31   สิงหาคม  - 4 กนัยายน  2558) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี 35 ของปี 2558 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนจากสัปดาห์
ก่อน โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง อนัเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิคและแรงกดดนั
จากเงินเรียลท่ีอ่อนค่าลงในบราซิล ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลทรายดิบปิดลบในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีสอง
ติดต่อกนั และในวนัต่อมาราคาน ้าตาลปิดตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยอยูเ่หนือระดบัต ่าสุดในรอบ 7 ปีท่ีเขา้
ทดสอบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา   ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่น แต่ลดช่วงบวกลงหลงัค่าเงินเรียลของบราซิล
ร่วงลงซ่ึงกระตุน้แรงขายของกลุ่มผูผ้ลิตและกองทุน  ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึน 6% ซ่ึงเป็นการพุง่ข้ึนมากท่ีสุด
ในรอบกวา่ 1 ปี อนัเป็นผลจากความวติกเก่ียวกบัสภาพอากาศในบราซิลและอินเดีย และตลาดยงัไดแ้รงหนุน
จากการท่ีกองทุนเขา้ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short – covering)  แต่ในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ราคา
น ้าตาลปิดตลาดลดลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลงัการซ้ือขายท่ีผนัผวน และหลงัจากไม่สามารถฝ่า
แนวตา้นท่ีราวระดบั 11.65-11.70 เซนต/์ปอนด์ ส่งผลใหมี้แรงขายตดัขาดทุนและแรงขายท าก าไรก่อน
วนัหยดุยาวสุดสัปดาห์ท่ีผา่นมา โดยตลาดจะปิดท าการวนัจนัทร์ท่ี 7 กนัยายนน้ี เน่ืองในวนัแรงงานสหรัฐ  
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.56-11.64 เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.27 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต ์หรือ 2.73% และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนมีนาคม 2559 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.56-12.48 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 12.21 เซนต ์เพิ่มข้ึน 
0.25 เซนต ์หรือ 2.09% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
4 กนัยายน 2558 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม  2558 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2558 11.64 10.56 11.27 10.97 +0.30 
มีนาคม 2559 12.48 11.56 12.21 11.96 +0.25 
พฤษภาคม 2559 12.51 11.71 12.28 12.08 +0.20 
กรกฎาคม 2559 12.44 11.76 12.29 12.10 +0.19 
ตุลาคม 2559 12.60 11.96 12.51 12.29 +0.22 
มีนาคม 2560 13.10 12.58 13.03 12.90 +0.13 
พฤษภาคม 2560 13.16 12.71 13.10 13.04 +0.06 
กรกฎาคม 2560 13.24 12.84 13.16 13.19 -0.03 
ตุลาคม 2560 13.50 13.14 13.40 13.52 -0.12 
มีนาคม 2561 13.98 13.73 13.85 14.06 -0.21 
พฤษภาคม 2561 13.98 13.77 13.87 14.09 -0.22 
กรกฎาคม 2561 14.01 13.78 13.91 14.07 -0.16 



www.sugarzone.in.th 
 

-2- 
 

ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  4  กนัยายน  2558 The Ukrainian Agribusiness Club Association  คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล
ของยเูครนในฤดูการผลิตปี 2558/2559 (กนัยายน-สิงหาคม) จะลดลง 38-43% มาอยูท่ี่ 1.2-1.3 ลา้นตนั  เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน  โดยสต็อคสะสมท่ีมีจ านวน 500,000-550,000 ตนั จะท าใหไ้ม่เกิดปัญหาการขาดแคลน
น ้าตาล  ส าหรับการเก็บเก่ียวบ้ีทคาดวา่จะอยูท่ี่ 9.6 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อน 39% แต่ปริมาณน ้าตาลในบ้ีทจะ
เพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกนัสมาคมฯ  ยงัไดค้าดการณ์ปริมาณการบริโภคน ้าตาลภายในประเทศวา่จะลดลง 1.4% 
มาอยูท่ี่ 38.8 กิโลกรัม/คน/ปี 

 วนัท่ี 2 กนัยายน 2558  สหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossakhar)  รายงานผลผลิตน ้าตาลใน
ปี 2558/2559 เพียง ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558  มีจ  านวน 420,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   เทียบกบั 
382,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย  40  โรงงานผลิตน ้าตาลจากบ้ีท และมีสตอ็คบ้ีท 3.6 ลา้น
ตนั  เทียบกบั 3.43 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะเดียวกนักระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท
เพิ่มข้ึน 11.3% มาอยูท่ี่ 1.022 ลา้นแฮคแต   และคาดวา่จะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้36-40 ลา้นตนั  จาก 33.5 ลา้นตนั ใน
ปีก่อน  ขณะท่ีมีการคาดวา่ในฤดูการผลิตน้ีจะผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 4.75-4.85 ลา้นตนั  เทียบกบั 
4.438 ลา้นตนั ในปีก่อน 
ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  4  กนัยายน  2558 มีรายงาน ผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 3 ของฝร่ังเศส  ปี 2558/2559 เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.67 16.74 16.83 17.52 17.09 15.77 16.79 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 687.5 793.6 602.7 601.7 709.3 663.5 674.2 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 
(กรัม) 

114.61 132.85 101.19 105.26 121.31 104.83 113.09 

น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 73.29 82.93 63.64 66.13 78.10 69.00 71.96 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค
แต) 

12.18 13.88 10.69 11.58 13.36 10.89 12.08 

จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 106,600 104,500 105,600 109,900 110,100 104,000 106,820 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 2 กนัยายน 2558  มีรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบในเดือนสิงหาคม 2558  
ลดลงเหลือจ านวน 1.841 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) จาก 2.386 ลา้นตนั ในเดือนกรกฎาคม  และยงัต ่า
กวา่ 2.345 ลา้นตนั ในเดือนสิงหาคม 2557  รวมเดือนสิงหาคมส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1.476 ลา้น
ตนั  และน ้าตาลทรายขาวจ านวน 335,000 ตนั  ท าใหก้ารส่งออกสะสมถึงเดือนสิงหาคมในปี 2558/2559 
(เมษายน-มีนาคม)  มีจ  านวน 9.058 ลา้นตนั ลดลงจาก 9.565 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ
ในปี 2557/2558  ส่งออกจ านวนทั้งส้ิน 24.666 ลา้นตนั  เทียบกบั 27.053 ลา้นตนั ในปี 2556/2557 
 
วจิารณ์และความเห็น 
                 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 
ท่ามกลางความวติกเก่ียวกบัสภาพอากาศในบราซิลและอินเดีย อยา่งไรก็ตามการเคล่ือนไหวของราคา
อยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั  เน่ืองจากเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 13 ปี  ส าหรับ
ในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั
ผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 
                                      ..................................................        
 
 
 

   ฝ่ายตลาด 
                                  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 7  กนัยายน  2558 
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ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 3 กนัยายน 2558 
 


