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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 - 10 ตุลาคม  2557 
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 6 – 10 ตุลาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  41 

ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น
เทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงหนุนจากรายงานของ Unica 
ท่ีวา่ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายนผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล
ลดลงมากกวา่ท่ีคาดเน่ืองจากภาวะฝนตก แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองไดส่้งผลใหร้าคา
น ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนถึงระดบัสูงสุดในรอบ  2 เดือน (9 ตุลาคม 2557)  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขาย
เพื่อท าก าไร (Profit-taking) ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหว
อยูร่ะหวา่ง 16.52-17.20 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.55 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.11 
เซนต ์ หรือ 0.67%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.80-17.36 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.83 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.13 เซนต ์หรือ 0.78% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557   Platts Kingsman  ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลส่วนขาด 
(Deficit) ในปี 2557/2558 ลงเหลือ 1.7 ลา้นตนั จาก 2.1 ลา้นตนั ในประมาณการเดือนกรกฎาคม โดย 

 
 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
10 ตุลาคม 2557 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
3 ตุลาคม 2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 17.20 16.52 16.55 16.44 +0.11 
พฤษภาค
มมมม 

2558 17.36 16.80 16.83 16.70 +0.13 
กรกฎาคม 2558 17.53 17.00 17.14 16.94 +0.20 
ตุลาคม 2558 17.89 17.43 17.57 17.37 +0.20 
มีนาคม 2559 18.55 18.17 18.28 18.14 +0.14 
พฤษภาค
ม 

2559 18.55 18.30 18.35 18.26 +0.09 
กรกฎาคม 2559 18.60 18.37 18.41 18.37 +0.04 
ตุลาคม 2559 18.81 18.56 18.62 18.66 -0.04 
มีนาคม 2560 19.15 18.59 18.97 19.08 -0.11 
พฤษภาค
ม 

2560 18.86 18.86 18.81 18.92 -0.11 
กรกฎาคม 2560 18.67 18.65 18.65 18.77 -0.12 
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ปริมาณการบริโภคคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 2.4%  ส่วนปริมาณผลผลิตจะลดลง 1.5% อน่ึง สตอ็คน ้าตาลเป็น
จ านวนมาก  หลงัจากเกิดสภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 4 ปีติดต่อกนั  ไดเ้ป็นปัจจยัท่ี
กดดนัใหร้าคาน ้าตาลลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 4 ปี 

 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 8 ตุลาคม 2557  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย คาดวา่อตัราเพิ่มผลผลิตบ้ีทของรัสเซียในปี 
2557 จะลดลงเหลือ 2.0-3.2%  จาก 5.8% ในปี 2556  ส าหรับผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวในปีน้ีคาดวา่จะมี
จ านวน 37.6 ลา้นตนั จาก 39.3 ลา้นตนั ในปี 2556/2557   ส่วนศุลกากรของรัสเซียรายงานปริมาณการ
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซียในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557  มีจ  านวน 532,300 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 
372,900 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556  และน ้าตาลทรายขาวน าเขา้มีจ  านวน 202,000 ตนั  เพิ่มข้ึน
จาก 47,200 ตนั 

วนัท่ี 7 กนัยายน 2557  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่เพียง ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 
ยเูครนผลิตน ้าตาลรีไฟน์ไดจ้  านวน 554,000 เมตริกตนั   โดยมีโรงงานท่ีท าการผลิต 44 โรงงานและบ้ีท
ท่ีผา่นกระบวนการผลิต  4.2 ลา้นตนั เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 25 โรงงาน  โดย
บ้ีทท่ีเก็บเก่ียวแลว้มีจ านวน 6.3 ลา้นตนั จากพื้นท่ีแก็บเก่ียว 146,000 เฮคแต  หรือ 44% ของพื้นท่ี
เพาะปลูกทั้งหมด  ผลผลิตบ้ีท 43.3 เมตริกตนั/เฮคแต คาดวา่ในปีน้ียเูครนจะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้13-14 ลา้น
เมตริกตนั  และจะผลิตน ้าตาลได ้1.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 42% จากปีก่อน 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 8 ตุลาคม 2557   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของสหภาพ
ยโุรป (EU) ในปี 2557/2558 จะเพิ่มข้ึนเป็น 16.3 ลา้นตนั  จาก 16 ลา้นตนั ในปี 2556/2557 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม  2557 ดงัน้ี 

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 441,542.3 442.614.0 -0.24 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 25,075.9 25,341.3 -1.05 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 19,683.9 18,883.6 +4.24 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 135.62 132.93 +2.02 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.95 45.20 -2.77 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.05 54.80 +2.28 
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วนัท่ี 6 ตุลาคม 2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ในปี 2557/2558 ผลผลิตออ้ย

ของบราซิลจะมีจ านวน 619 ลา้นตนั  ลดลง 5 ลา้นตนั จากปี 2556/2557 เน่ืองจากภาวะอากาศท่ีแหง้แลง้
ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล และบราซิลจะน าออ้ยไปผลิตน ้าตาลเพียง 45%  ลดลง 0.5% เม่ือเทียบกบั
ฤดูการผลิตก่อน  เน่ืองจากราคาเอทานอลใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่   ส าหรับปริมาณการส่งออกในปี 
2556/2557 คาดวา่จะอยูท่ี่ 24 ลา้นตนั  ลดลง 1.25% เม่ือเทียบกบัประมาณการคราวก่อน 

 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา่ในปี 2556/2557  ตุรกีจะ
ผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้2.39 ลา้นตนั จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 280,000 เฮคแต  เทียบกบัเม่ือ 2 ปีก่อน ท่ีผลิตได ้
2,288,000 เมตริกตนั และในปี 2557/2558 ตุรกีไดรั้บโควตาการผลิตน ้าตาลจากบ้ีทเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 
2,327.500 เมตริกตนั ในขณะท่ีจะผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้2.4 ลา้นตนั 
 
เอเชีย 

 วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557   สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีนในปี 
2557/2558 ถึงส้ินเดือนกนัยายน เป็นดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 

น ้าตาลจากออ้ย (1,000 ตนั) 12,571.7 11,983.4 
น ้าตาลจากบ้ีท  (1,000 ตนั)    746.3   1.085.0 

รวม      13,318.0       13,068.4 
 

วนัท่ี 6 ตุลาคม 2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับปรุงตวัเลขผลผลิตน ้าตาลในปี 
2557/2558 ของประเทศไทยวา่จะลดลงเหลือ 10.2 ลา้นตนั จากปริมาณออ้ยประมาณ 100 ลา้นตนั   
เน่ืองจากเกิดภาวะภยัแลง้ท่ีส่งผลใหป้ริมาณออ้ยและอตัราการหีบสกดัลดลง ส าหรับปริมาณน ้าตาล
ส่งออกคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 8.5 ลา้นตนั เน่ืองจากยงัมีน ้าตาลคงเหลือเป็นจ านวนมาก 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
โดย  ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการท่ี Unica รายงานปริมาณออ้ย  ผลผลิตน ้าตาลและเอทานอล  ทางภาคกลาง-
ใตข้องบราซิล  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายน  ลดลงมากกวา่ท่ีคาด  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและ 
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ต่อเน่ือง  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558  เคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน ท่ี
ระดบั 17.20 เซนต ์  ( 9 ตุลาคม 2557 )  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร (Profit-taking) 
ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนั
ผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

13  ตุลาคม   2557 


