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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7 พฤศจิกายน  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 3 – 7 พฤศจิกายน  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  
45 ของปี 2557 ราคาน ้าตาลยงัคงปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดถูกกดดนัจากภาวะฝน
ตกในบราซิล  ซ่ึงช่วยหนุนผลผลิตออ้ยในฤดูการผลิตใหม่  และการอ่อนค่าของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบ
กบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตของบราซิลส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่ง
หนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์คร่ึง (6 
พฤศจิกายน 2557) และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาบา้ง  เม่ือเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็
ค่าข้ึน  ประกอบกบัมีแรงซ้ือจากประเทศผูน้ าเขา้และแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ในขณะท่ีราคา
น ้ามนัเบนซินในบราซิลท่ีสูงข้ึน  ไดช่้วยหนุนใหค้วามตอ้งการเช้ือเพลิงเอทานอลเพิ่มมากข้ึน   ไดท้  าให้
ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.42-16.06 
เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.69 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต ์ หรือ 2.18%  และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.84-16.35 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 16.07 
เซนต ์ลดลง 0.27 เซนต ์หรือ 1.65% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

7 พฤศจิกายน 2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
31 ตุลาคม 2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 16.06 15.42 15.69 16.04 -0.35 
พฤษภาค
มมมม 

2558 16.35 15.84 16.07 16.34 -0.27 
กรกฎาคม 2558 16.62 16.17 16.34 16.62 -0.28 
ตุลาคม 2558 17.07 16.66 16.77 17.08 -0.31 
มีนาคม 2559 17.83 17.47 17.58 17.86 -0.28 
พฤษภาค
ม 

2559 17.94 17.52 17.64 17.98 -0.34 
กรกฎาคม 2559 18.00 17.54 17.64 18.04 -0.40 
ตุลาคม 2559 18.11 17.82 17.82 18.26 -0.44 
มีนาคม 2560 18.53 18.30 18.20 18.66 -0.46 
พฤษภาค
ม 

2560 - - 17.99 18.47 -0.48 
กรกฎาคม 2560 - - 17.78 18.26 -0.48 
ตุลาคม 2560 - - 17.70 - - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานวา่ อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในรัสเซีย  คาซคัสถาน 
และเบลารุส เดือนธนัวาคมจะอยูท่ี่ 171 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ลดลงจาก 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือน
พฤศจิกายน อน่ึง ภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในเดือนธนัวาคมข้ึนอยูก่บัราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค
เฉล่ียในเดือนตุลาคม ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 16.52 เซนต/์ปอนด์ และอตัราภาษีท่ี 171 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  ถูก
น ามาใชเ้ช่นเดียวกนัเม่ือเม่ือเดือนสิงหาคม ถึงเดือนเมษายน  ท่ีราคาน ้าตาลดิบเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 16.40 และ 
18.00 เซนต/์ปอนด์ 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน  2557 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้
12.3 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 276,000 เฮคแต  หรือ 83% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  ปริมาณผลผลิต
บ้ีท อยูท่ี่ 44.7 ตนั/เฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 39.6 ตนั/เฮตแต ในปีก่อน   มีโรงงานท่ีท าการผลิตจ านวน 47 
โรงงาน เพิ่มจาก 36 โรงงานในปีก่อน  และมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 9.05 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาล
ทรายขาวได ้ 1,251,800 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 610,200 ตนั ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 13.8% เพิ่มข้ึนจาก 
12.7% ในปีก่อน 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557  กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 
2557  เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจ านวน 3.6 ลา้นตนั  จาก 75.6% ของพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิตบ้ีท 45.9 ตนั/เฮค
แต เพิ่มข้ึนจาก 44.1 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงมาอยูท่ี่ 16.59% จาก 16.65%  โดยมี 4 
โรงงานผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้223,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,658,500 ตนั  อตัราการหีบสกดั  13.5%  

 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 4  พฤศจิกายน 2557  กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานการส่งออกน ้าตาลทรายดิบของ
บราซิลในเดือนตุลาคม 2557 วา่อยูท่ี่  2,107,100 เมตริกตนั เพิ่มข้ึนจาก 2,076,000 เมตริกตนั ในช่วงเวลา
เดือนเดียวกนัของปีก่อน    และเพิ่มข้ึนจาก 1,765,200 เมตริกตนั ในเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา   และมีการ
ส่งออกน ้าตาลรีไฟน์จ านวน 628,200 เมตริกตนั  ท าใหใ้นเดือนตุลาคม 2557 มียอดส่งออกน ้าตาลรวม 
2.735 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 4.2%  เม่ือเทียบกบั 2.624 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม 2556  และเพิ่มข้ึน 23.8% จาก  
2.209 ลา้นตนั ในเดือนกนัยายน 2557  และในเดือนตุลาคม 2557 ส่งออกเอทานอล 101.4 ลา้นลิตร ลดลง 
69.8% จาก 336 ลา้นลิตร ในปีก่อน  และลดลง 14.6% จาก 118.8 ลา้นลิตร ในเดือนกนัยายน 2557 
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เอเชีย 

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557  สถาบนันโยบายการเกษตร (API) ของปากีสถานคาดวา่ผลผลิตน ้าตาล
ของปากีสถานในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 5.0 ลา้นตนั  ลดลงจาก 5.7 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  โดย
ผลผลิตออ้ยจะมีจ านวน 63 ลา้นตนั   ลดลงจาก 67 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนสต็อคน ้าตาลยกมาจากปี 
2556/2557จะมีจ านวน 1.2 ลา้นตนั  และปริมาณการบริโภคน ้าตาลภายในประเทศมีจ านวน 4.5 ลา้นตนั  
ราคาออ้ยในจงัหวดั Sindh อยูท่ี่ 182 รูปี/40 กิโลกรัม  เพิ่มข้ึนจาก 172 รูปี ในปีการผลิตก่อน  และใน
จงัหวดั Panjab อยูท่ี่ 180 รูปี/40 กิโลกรัม 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557  มีรายงานวา่ ปากีสถานจะอนุญาติใหมี้การส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.2     
ลา้นตนั เน่ืองมาจากปริมาณน ้าตาลในประเทศท่ีมากกวา่ความตอ้งการและเพื่อให้โรงงงานมีเงินมาจ่าย
ใหก้บัทางชาวไร่ออ้ย 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557  สภาหอการคา้และอุตสาหกรรมของอินเดียไดค้าดการณ์ปริมาณการ
บริโภคน ้าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 วา่จะเพิ่มข้ึนถึงระดบั 29.35 ลา้นตนั จาก 26 ลา้นตนั ในปัจจุบนั  
และรายงานวา่ อินเดียจะเป็นประเทศผูบ้ริโภครายใหญ่สุดของโลกซ่ึงมีประมาณ 15% ขณะท่ีปริมาณ
ผลผลิตน ้าตาลส่วนเกินในฤดูการผลิตท่ีผา่นมา มีจ านวน 1.05 ลา้นตนั  

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557  มีรายงานวา่ นบัตั้งแต่มีการเปิดหีบในเดือนตุลาคมในฤดูการผลิตน้ีของ
อินเดีย มีโรงงานน ้าตาลเปิดท าการผลิตเพียง 15 แห่ง ในรัฐ Maharashtra และ 13 แห่ง ในรัฐ  Karnataka
จากโรงงานทั้งหมดของอินเดียท่ีมีจ านวน 518 โรงงาน โดยผลิตน ้าตาลไดแ้ลว้ 75,000 ตนั  โดยโรงงานใน
รัฐ Uttar Pradesh ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลใหญ่สุดยงัไม่เปิดหีบ  เน่ืองจากตอ้งการประทว้งรัฐบาลอินเดียท่ี
ก าหนดใหโ้รงงานจ่ายเงินให้กบัเกษตรกรในราคาท่ีสูง  ในขณะท่ีราคาน ้าตาลในตลาดตกต ่า  ทั้งน้ี คาดวา่
จะมีการเปิดหีบทั้งหมดในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนธนัวาคม  ซ่ึงจะท าให้เห็นภาพของผลผลิต
น ้าตาลไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  อน่ึงในเดือนกนัยายน ISMA คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในฤดูการผลิตน้ี
วา่ จะเพิ่มข้ึนเป็น 25.0-25.5 ลา้นตนั จาก 24.3 ลา้นตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557  มีรายงานว่า ในปี 2557/2558 คาดวา่อินเดียจะมีการส่งออกน ้ าตาล
ประมาณ 1.0-1.5 ลา้นตนั ถา้รัฐบาลยงัมีมาตราการอุดหนุนการส่งออกอยู ่และความตอ้งการบริโภคภายใน
จะเพิ่มข้ึน 2.0-2.5% เป็น 23 ลา้นตนัต่อปี ทั้งน้ีปัญหาเร่ืองราคาออ้ยในรัฐ Uttar Predesh ท าให้คาดว่า
เกษตรกรจะน าออ้ยไปขายท าน ้ าตาลพื้นบา้นมากกว่าขายให้ทางโรงงานน ้ าตาลซ่ึงอาจจะท าให้ผลผลิต
น ้าตาลในรัฐน้ีลดลง 
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วจิารณ์และความเห็น 
              ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากภาวะฝนตกในบราซิล  ซ่ึงช่วยหนุนผลผลิตออ้ยในฤดูการผลิตใหม่  และเงินเรียล
ของบราซิลซ่ึงอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ท าใหผู้ผ้ลิตของบราซิลส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน  แรง
ขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกั  กดดนัใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์
คร่ึงท่ี 15.42 เซนต ์  (6 พฤศจิกายน 2557) และในระดบัราคาท่ีต ่ามีแรงซ้ือจากประเทศผูน้ าเขา้น ้าตาล  และ
แรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึน  และราคาน ้ามนัเบนซินใน
บราซิลไดป้รับราคาข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน ราคาน ้าตาลในตลาดโลกจึงปรับตวัเพิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย    ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง
เคล่ือนไหวผนัผวนตามค่าเงินเรียล/ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ และแรงซ้ือขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่ม
กองทุนและ     นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
 

.................................................. 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

10 พฤศจิกายน  2557 


