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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  ธันวาคม  2557 
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 15 – 19 ธนัวาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  51  

ของปี 2557 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนกั ตลาดยงัคงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั
จากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีเคล่ือนไหวลดต ่าลง  เงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแข็งค่าข้ึนและเงินเรียลของ
บราซิลท่ียงัคงอยูใ่นระดบัต ่า  แรงขายท่ีมีเขา้มาในช่วงแรกของสัปดาห์ไดก้ดดนัให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้
เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง  นบัแต่วนัท่ี 24 กนัยายน เป็นตน้มา  และในช่วงสุดทา้ย
ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาบา้ง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม  2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.62-15.15 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  14.98 เซนต ์ ไม่เปล่ียนแปลงจาก
สัปดาห์ก่อน และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.98-15.53 เซนต ์
และปิดตลาดท่ี 15.33 เซนต ์ลดลง 0.04 เซนต ์หรือ 0.26% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557  Czarnikow  รายงานวา่ ปริมาณการบริโภคน ้าตาลในปี 2557/2558 ท่ีเพิ่ม
ประมาณ 2% จะช่วยลดปริมาณน ้าตาลโลกส่วนเกินในฤดูการผลิตก่อนไดเ้ล็กนอ้ย โดยปริมาณน ้าตาลโลก
ส่วนเกินในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 600,000  เมตริกตนั ลดลงจากปี 2556/2557 ท่ีมีจ  านวน 4.4 ลา้นตนั  
และปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกในปี 2558  จะเพิ่มข้ึน 2% เป็น 182.5 ลา้นตนั  ในขณะท่ีปริมาณการผลิต
จะอยูท่ี่ 184 ลา้นตนั  

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

19 ธันวาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

12 ธันวาคม  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.15 14.62 14.98 14.98 - 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.53 14.98 15.33 15.37 -0.04 
กรกฎาคม 2558 15.80 15.23 15.60 15.66 -0.06 
ตุลาคม 2558 16.14 15.57 15.96 16.03 -0.07 
มีนาคม 2559 16.82 16.26 16.67 16.74 -0.07 
พฤษภาคม 2559 16.89 16.38 16.73 16.82 -0.09 
กรกฎาคม 2559 16.86 16.36 16.71 16.79 -0.08 
ตุลาคม 2559 17.00 16.51 16.83 16.93 -0.10 
มีนาคม 2560 17.29 16.95 17.22 17.32 -0.10 
พฤษภาคม 2560 17.19 16.85 17.05 17.24 -0.19 
กรกฎาคม 2560 17.05 16.79 16.92 17.12 -0.20 
ตุลาคม 2560 17.10 16.75 16.96 17.15 -0.19 
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ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557   กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม   2557 
ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทไดจ้  านวน 1,932,900 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1,117,800 ตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 13.71 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดั 14.1% เพิม่ข้ึนจาก 13.1% 
ในปีก่อน  ปัจจุบนัมี 14 โรงงานน ้าตาลท่ียงัคงด าเนินการอยูซ่ึ่งเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557   Ukagroconsult รายงานวา่ เม่ือส้ินสุดฤดูการผลิตปี 2556/2557 ปริมาณบ้ีท
ท่ีเก็บเก่ียวของรัสเซียมีจ านวนทั้งส้ิน  33.2 ลา้นตนั  ลดลงจาก 38.5 ลา้นตนั ในปีก่อน  จากพื้นท่ี 897,400 
เฮคแต หรือ 100% ของพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท  เทียบกบั 885,400 เฮคแต ในปีก่อน  ปริมาณบ้ีทเฉล่ีย 37.03 ตนั/
เฮคแต  เทียบกบั 43.4 ตนั/เฮคแต   ในปีก่อน 
 
ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 มีรายงานวา่ สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนั (WVZ) ประมาณการ
ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวคร้ังท่ี 3 ของปี 2557/2558 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557  มีจ  านวน 4,609,887 ตนั 
(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 4,440,096 ตนั ในประมาณการคร้ังท่ี 2 เม่ือกลางเดือนกนัยายน  ส าหรับ
พื้นท่ีเพาะปลูกคาดวา่ลดลงเล็กนอ้ยมาอยูท่ี่ 355,564 เฮคแต จาก 356,451 เฮคแต ในประมาณการคร้ังก่อน 
(ซ่ึงเพิ่มข้ึน 4.1% จากปีก่อน) ปริมาณผลผลิตบ้ีทจะอยูท่ี่ 83.0 ตนั/เฮคแต (เพิ่มข้ึนจาก 78.0 ตนั/เฮคแต ใน
เดือนกนัยายน)  ผลผลิตบ้ีทคาดวา่จะมีจ านวน 29,529,684 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 27,788,325 ตนั ในประมาณการ
คร้ังก่อน  อยา่งไรก็ตามคาดวา่เปอร์เซนตน์ ้าตาลจะลดลงเหลือ 17.46% จาก 17.87% และอตัราการหีบสกดั
จะอยูท่ี่  15.61% เทียบกบั 15.98%  
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 CONAB ลดประมาณการปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล
ในปี 2557/2558 ลงเหลือ 582.9 ลา้นตนั จาก 599.7 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนสิงหาคม  โดยผลผลิต
น ้าตาลจะมีจ านวน 32.6 ลา้นตนั  ลดลงจาก 34.6 ลา้นตนั  และผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 26.6 พนัลา้น
ลิตร เพิ่มข้ึนจาก 25.6 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557  Unica  ไดป้รับปรุงประมาณการปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 567 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนเกือบ 4% จาก 546 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือน
สิงหาคม  และลดลงจาก 597.1 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดจากภยัแลง้นอ้ยกวา่ท่ี
คาด  และ Unica ยงัคาดวา่ใน 2558/2559 ปริมาณออ้ยจะเพิ่มมากข้ึน  ขณะท่ีส านกัข่าวดาวโจนส์ รายงานวา่
ในปี 2557/2558 ผลผลิตเอทานอลจะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 25.8 พนัลา้นลิตร จาก 25.6 พนัลา้นลิตร ในปี 
2556/2557 เน่ืองจากโรงงานใชอ้อ้ยในการผลิตเช้ือเพลิงมากข้ึน  ส่วนผลผลิตน ้าตาลจะลดลง 6.9% เหลือ  
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31.9 ลา้นตนั และสัดส่วนออ้ยท่ีใชใ้นการผลิตน ้าตาล / เอทานอลจะอยูท่ี่  43.2% / 56.8% เทียบกบั 45% / 
55% ในปี 2556/2557 อน่ึง Job Economia คาดการณ์ผลผลิตเอทานอลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 
2557/2558 จะเพิ่มข้ึนเป็น 25.55  พนัลา้นลิตร  จาก 24.15 พนัลา้นลิตร ท่ีคาดการณ์ในเดือนกนัยายน 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ ในปี 2557/2558  เพียง   
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้4.225 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน 47% จาก 
2.877 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ต ่ากวา่ 4.906 ลา้นตนั ในปี 2555/2556   ซ่ีงในช่วงคร่ึงแรก
ของเดือนธนัวาคม  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้2.328 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.737 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน   และมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 442 โรงงานท่ีท าการผลิตน ้าตาล เทียบกบั 426 โรงงาน ในปีก่อน และ
เพิ่มข้ึนจาก 344 โรงงาน ในช่วงล้ินเดือนพฤศจิกายน 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557   The central Bank  รายงานวา่รัฐบาลปากีสถานอนุญาตใหโ้รงงานน ้าตาล
ในปากีสถานส่งออกน ้าตาล 500,000 ตนั  หลงัจากท่ีในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายนทางโรงงานน ้าตาลไดข้อให้
รัฐบาลอนุญาตใหส่้งออกเพิ่มข้ึนเป็น 1.5 ลา้นตนั  เพื่อแข่งขนักบัอินเดีย  ซ่ึงเป็นการกระตุน้การส่งออก
น ้าตาล 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวแทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน  ตลาดยงัคงถูกกดนัจากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีลดต ่าลง  เงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน และเงิน
เรียลของบราซิลท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นกดดนัให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกลส้ร้างจุด
ต ่าสุดใหม่ (New Contract Low)  ท่ี 14.62 เซนต ์ (17 ธนัวาคม 2557)  นบัวา่ต ่าสุดตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน เป็น
ตน้มา   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  เน่ืองจากใกลเ้ทศกาลคริสตม์าสและข้ึนปีใหม่  คาดวา่ราคาน ้าตาลคงจะ
เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ท่ามกลางปริมาณการซ้ือขายดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22  ธันวาคม   2557 
 



 


