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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 3 – 7 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่
45 ของปี 2557 ราคาน้ าตาลยังคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยตลาดถูกกดดันจากภาวะฝน
ตกในบราซิล ซึ่ งช่วยหนุนผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ และการอ่อนค่าของเงินเรี ยลบราซิ ลเมื่อเทียบ
กับเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ งกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตของบราซิ ลส่ งออกน้ าตาลเพิ่มขึ้น แรงขายที่มีเข้ามาอย่าง
หนาแน่นและต่อเนื่องส่ งผลให้ราคาน้ าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่าสุ ดในรอบ 5 สัปดาห์ครึ่ ง (6
พฤศจิกายน 2557) และในช่วงสุ ดท้ายราคาน้ าตาลได้ปรับตัวเพิม่ ขึ้นมาบ้าง เมื่อเงินเรี ยลของบราซิ ลได้แข็ง
ค่าขึ้น ประกอบกับมีแรงซื้ อจากประเทศผูน้ าเข้าและแรงซื้ อตามปั จจัยทางด้านเทคนิค ในขณะที่ราคา
น้ ามันเบนซิ นในบราซิ ลที่สูงขึ้น ได้ช่วยหนุนให้ความต้องการเชื้ อเพลิงเอทานอลเพิ่มมากขึ้น ได้ทาให้
ราคาน้ าตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 15.42-16.06
เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 15.69 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต์ หรื อ 2.18% และราคา
น้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 15.84-16.35 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 16.07
เซนต์ ลดลง 0.27 เซนต์ หรื อ 1.65%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
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-2ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า อัตราภาษีนาเข้าน้ าตาลทรายดิบในรัสเซี ย คาซัคสถาน
และเบลารุ ส เดือนธันวาคมจะอยูท่ ี่ 171 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ลดลงจาก 240 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ในเดือน
พฤศจิกายน อนึ่ง ภาษีนาเข้าน้ าตาลทรายดิบในเดือนธันวาคมขึ้นอยูก่ บั ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค
เฉลี่ยในเดือนตุลาคม ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 16.52 เซนต์/ปอนด์ และอัตราภาษีที่ 171 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ถูก
นามาใช้เช่นเดียวกันเมื่อเมื่อเดือนสิ งหาคม ถึงเดือนเมษายน ที่ราคาน้ าตาลดิบเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 16.40 และ
18.00 เซนต์/ปอนด์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ยูเครนเก็บเกี่ยวบี้ทได้
12.3 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูก 276,000 เฮคแต หรื อ 83% จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ปริ มาณผลผลิต
บี้ท อยูท่ ี่ 44.7 ตัน/เฮคแต เพิ่มขึ้นจาก 39.6 ตัน/เฮตแต ในปี ก่อน มีโรงงานที่ทาการผลิตจานวน 47
โรงงาน เพิ่มจาก 36 โรงงานในปี ก่อน และมีบ้ ีทที่ผา่ นกระบวนการผลิต 9.05 ล้านตัน ผลิตน้ าตาล
ทรายขาวได้ 1,251,800 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 610,200 ตัน ในปี ก่อน อัตราการหี บสกัด 13.8% เพิ่มขึ้นจาก
12.7% ในปี ก่อน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงเกษตรของเบลารุ ส รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2557 เบลารุ สเก็บเกี่ยวบี้ทจานวน 3.6 ล้านตัน จาก 75.6% ของพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตบี้ท 45.9 ตัน/เฮค
แต เพิ่มขึ้นจาก 44.1 ตัน/เฮคแต ในปี ก่อน เปอร์ เซนต์น้ าตาลลดลงมาอยูท่ ี่ 16.59% จาก 16.65% โดยมี 4
โรงงานผลิตน้ าตาลจากบี้ทได้ 223,500 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,658,500 ตัน อัตราการหีบสกัด 13.5%

อเมริกาใต้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงการค้าของบราซิ ล รายงานการส่ งออกน้ าตาลทรายดิบของ
บราซิลในเดือนตุลาคม 2557 ว่าอยูท่ ี่ 2,107,100 เมตริ กตัน เพิ่มขึ้นจาก 2,076,000 เมตริ กตัน ในช่วงเวลา
เดือนเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 1,765,200 เมตริ กตัน ในเดือนกันยายนที่ผา่ นมา และมีการ
ส่ งออกน้ าตาลรี ไฟน์จานวน 628,200 เมตริ กตัน ทาให้ในเดือนตุลาคม 2557 มียอดส่ งออกน้ าตาลรวม
2.735 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับ 2.624 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม 2556 และเพิ่มขึ้น 23.8% จาก
2.209 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2557 และในเดือนตุลาคม 2557 ส่ งออกเอทานอล 101.4 ล้านลิตร ลดลง
69.8% จาก 336 ล้านลิตร ในปี ก่อน และลดลง 14.6% จาก 118.8 ล้านลิตร ในเดือนกันยายน 2557

-3เอเชีย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สถาบันนโยบายการเกษตร (API) ของปากีสถานคาดว่าผลผลิตน้ าตาล
ของปากีสถานในปี 2557/2558 จะมีจานวน 5.0 ล้านตัน ลดลงจาก 5.7 ล้านตัน ในปี 2556/2557 โดย
ผลผลิตอ้อยจะมีจานวน 63 ล้านตัน ลดลงจาก 67 ล้านตัน ในปี ก่อน ส่ วนสต็อคน้ าตาลยกมาจากปี
2556/2557จะมีจานวน 1.2 ล้านตัน และปริ มาณการบริ โภคน้ าตาลภายในประเทศมีจานวน 4.5 ล้านตัน
ราคาอ้อยในจังหวัด Sindh อยูท่ ี่ 182 รู ปี/40 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 172 รู ปี ในปี การผลิตก่อน และใน
จังหวัด Panjab อยูท่ ี่ 180 รู ปี/40 กิโลกรัม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า ปากีสถานจะอนุ ญาติให้มีการส่ งออกน้ าตาลจานวน 1.2
ล้านตัน เนื่องมาจากปริ มาณน้ าตาลในประเทศที่มากกว่าความต้องการและเพื่อให้โรงงงานมีเงินมาจ่าย
ให้กบั ทางชาวไร่ ออ้ ย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียได้คาดการณ์ปริ มาณการ
บริ โภคน้ าตาลของอินเดียในปี 2562/2563 ว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 29.35 ล้านตัน จาก 26 ล้านตัน ในปัจจุบนั
และรายงานว่า อินเดียจะเป็ นประเทศผูบ้ ริ โภครายใหญ่สุดของโลกซึ่ งมีประมาณ 15% ขณะที่ปริ มาณ
ผลผลิตน้ าตาลส่ วนเกินในฤดูการผลิตที่ผา่ นมา มีจานวน 1.05 ล้านตัน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า นับตั้งแต่มีการเปิ ดหี บในเดือนตุลาคมในฤดูการผลิตนี้ของ
อินเดีย มีโรงงานน้ าตาลเปิ ดทาการผลิตเพียง 15 แห่ง ในรัฐ Maharashtra และ 13 แห่ ง ในรัฐ Karnataka
จากโรงงานทั้งหมดของอินเดียที่มีจานวน 518 โรงงาน โดยผลิตน้ าตาลได้แล้ว 75,000 ตัน โดยโรงงานใน
รัฐ Uttar Pradesh ซึ่ งเป็ นรัฐที่ผลิตน้ าตาลใหญ่สุดยังไม่เปิ ดหี บ เนื่องจากต้องการประท้วงรัฐบาลอินเดียที่
กาหนดให้โรงงานจ่ายเงินให้กบั เกษตรกรในราคาที่สูง ในขณะที่ราคาน้ าตาลในตลาดตกต่า ทั้งนี้ คาดว่า
จะมีการเปิ ดหี บทั้งหมดในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ซึ่ งจะทาให้เห็นภาพของผลผลิต
น้ าตาลได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น อนึ่งในเดือนกันยายน ISMA คาดการณ์ผลผลิตน้ าตาลของอินเดียในฤดูการผลิตนี้
ว่า จะเพิ่มขึ้นเป็ น 25.0-25.5 ล้านตัน จาก 24.3 ล้านตัน ในปี ก่อน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า ในปี 2557/2558 คาดว่าอินเดี ยจะมีการส่ งออกน้ าตาล
ประมาณ 1.0-1.5 ล้านตัน ถ้ารัฐบาลยังมีมาตราการอุดหนุ นการส่ งออกอยู่ และความต้องการบริ โภคภายใน
จะเพิ่มขึ้น 2.0-2.5% เป็ น 23 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ปัญหาเรื่ องราคาอ้อยในรัฐ Uttar Predesh ทาให้คาดว่า
เกษตรกรจะนาอ้อยไปขายทาน้ าตาลพื้นบ้านมากกว่าขายให้ทางโรงงานน้ าตาลซึ่ งอาจจะทาให้ผลผลิ ต
น้ าตาลในรัฐนี้ลดลง

-4-

วิจารณ์และความเห็น
ในสัปดาห์น้ ีราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ตลาดยังคงถูกกดดันจากภาวะฝนตกในบราซิ ล ซึ่ งช่วยหนุนผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ และเงินเรี ยล
ของบราซิ ลซึ่ งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ทาให้ผผู ้ ลิตของบราซิ ลส่ งออกน้ าตาลเพิม่ ขึ้น แรง
ขายที่มีเข้ามาอย่างหนัก กดดันให้ราคาน้ าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่าสุ ดในรอบ 5 สัปดาห์
ครึ่ งที่ 15.42 เซนต์ (6 พฤศจิกายน 2557) และในระดับราคาที่ต่ามีแรงซื้ อจากประเทศผูน้ าเข้าน้ าตาล และ
แรงซื้ อตามปั จจัยทางด้านเทคนิค ประกอบกับเงินเรี ยลของบราซิ ลแข็งค่าขึ้น และราคาน้ ามันเบนซิ นใน
บราซิ ลได้ปรับราคาขึ้น ทาให้ความต้องการเอทานอลเพิ่มสู งขึ้น ราคาน้ าตาลในตลาดโลกจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย สาหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด คาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคง
เคลื่อนไหวผันผวนตามค่าเงินเรี ยล/ค่าเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และแรงซื้ อขายตามปั จจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่ม
กองทุนและ นักเก็งกาไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา
..................................................

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
10 พฤศจิกายน 2557

