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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่   5 – 9   พฤษภาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 5 – 9  พฤษภาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  18  
ของปี  2557  ราคาน ้าตาลทรายดิบยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน   ตลาด
ถูกกดดันจากผลผลิตน ้าตาลปริมาณมากจากไทย อินเดีย และผลผลิตน ้าตาลฤดูใหม่จากบราซิล แรงขายท่ีมีเข้า
มาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน ้าตาลลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ (8 พฤษภาคม 
2557)  อย่างไรก็ดี ความวิตกเก่ียวกับภาวะผลผลิตในระยะยาวอันเนื่องมากจากการคาดการณ์สภาพอากาศ
แบบ EL Nino ได้เกื อหนุนต่อตลาดได้บ้าง  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 
2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.07-17.55 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.20 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์
ก่อน 0.25 เซนต์ หรือ 1.43% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.79-
18.19 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.90 เซนต์ ลดลง 0.21 เซนต์ หรือ 1.16% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 

ข่าวที่ส้าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557  ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2557  ดังนี  

 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

9 พฤษภาคม 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

2 พฤษภาคม 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
กรกฎาคม 2557 17.55 17.07 17.20  17.45  -0.25 
ตุลาคม 2557 18.19 17.79 17.90  18.11  -0.21 
มีนาคม 2558 18.95 18.61 18.71  18.89  -0.18 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.90 18.58 18.69  18.85  -0.16 
กรกฎาคม 2558 18.82 18.50 18.66  18.77  -0.11 
ตุลาคม 2558 19.06 18.74 18.93  18.97  -0.04 
มีนาคม 2559 19.51 19.11 19.37  19.33  +0.04 
พฤษภาคม 2559 19.45 19.00 19.30  19.13  +0.17 
กรกฎาคม 2559 19.35 18.85 19.21  18.97  +0.24 
ตุลาคม 2559 19.40 18.89 19.29  18.99  +0.30 
มีนาคม 2560 19.58 19.08 19.47  19.14  +0.33 
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รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกีย่วอ้อย (เฮคแต) 624,064 603,818 +1.30 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 46,371,671 51,870,630 -10.60 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 5,160,475 5,902,485 -12.57 
อัตราการหีบสกัด (%) 11.13 11.38 -2.20 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.04 9.31 -13.64 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 72.22 81.84 -11.75 

 
อเมริกาใต้ 
 

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557  กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลใน
เดือนเมษายน 2557 มีจ้านวน 1.292 ล้านตัน (tel quel) ลดลงจาก 1.556 ล้านตัน ในเดือนก่อน และยังต่้า
กว่า 1.688 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ส้าหรับน ้าตาลทรายดิบส่งออกลดลงเหลือ 855,800 ตัน  
จาก 1.29 ล้านตัน ในปีก่อน และน ้าตาลทรายขาวส่งออกเพ่ิมขึ นเป็น 436,100 ตัน จาก 397,500 ตัน   ทั งนี  
ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาล 27.05 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 
แทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 27.24 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   
 
เอเชีย 
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557  มีรายงานว่าบริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด เปิดประมูลขายน ้าตาลทราย
ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2557/2558 งวดส่งมอบ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558 และงวดส่งมอบ 1 
พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม  2558 ผลการประมูลเป็นดังนี  

 

งวดส่งมอบ ผู้ซื อ J-Spec 
(MT.) 

พรีเม่ียม 
(จุด) 

Hi-Pol        
(MT.) 

พรีเม่ียม 
(จุด) 

1 มีนาคม     - 15 พฤษภาคม 2558 OLAM - - 48,000.00 69 
1 พฤษภาคม  - 15 กรกฎาคม 2558 
 

AGROGRAIN 24,000.00 47 - - 
OLAM - - 48,000.00 69 

รวม 24,000.00 47 96,000.00 69 
รวมทั งสิ น  120,000.00  เมตริกตัน   พรีเมี่ยม  64.6000    จุด 

     จุด 
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2557  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในปี 2556/2557 

ถึงสิ นเดือนเมษายน เป็นดังนี  
                                                                 หน่วย : ล้านตัน 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
น ้าตาลจากอ้อย 12.501 11.819 
น ้าตาลจากบี ท 0.746 1.085 

รวม 13.247 12.904 
 

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลติน ้าตาลของ
อินเดียในช่วง 7 เดือนแรก (ตุลาคม-เมษายน) ของปี 2556/2557 มีจ้านวน 23.75 ล้านตัน  ลดลง 3.45%   
จาก 24.6 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ทั งนี รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได้ 7.65 ล้านตัน  ลดลง
จาก 7.98 ล้านตัน , รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้าตาลได้ 6.41 ล้านตัน  ลดลงจาก 7.48 ล้านตัน  และรัฐ 
Kamatara  ผลิตน ้าตาลได้ 4.17 ล้านตัน  เพ่ิมขึ นจาก 3.4 ล้านตัน และจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557  มี
โรงงานน ้าตาลเพียง 80 โรง จาก 504 โรง ที่ยังคงเปิดหีบอยู่   
 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยังคงเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากในระยะใกล้อุปทานน ้าตาลยังคงมีเป็นจ้านวนมาก  
โดยเฉพาะจากไทย อินเดีย และผลผลิตในฤดูใหม่ของบราซิล  อย่างไรก็ดีตลาดได้รับแรงหนุนอยู่บ้างจากข่าว
การคาดการณ์สภาพอากาศแบบ EL Nino อาจกระทบต่อผลผลิตน ้าตาล  โดยคาดว่าจะเกิดในช่วงครึ่งหลังของ
ปี  ส้าหรับในระยะสั น ๆ หากปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  คาดว่าราคาน ้าตาลจะ
ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อและขายของกลุม่กองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

12  พฤษภาคม  2557 
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