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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17- 21  พฤศจิกายน  2557 
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (17 – 21 พฤศจิกายน 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  47  

ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ในช่วงตน้ของสัปดาห์ราคาน ้าตาลได้
ปรับตวัลดลงตามแรงขายของกลุ่มผูผ้ลิตในบราซิล ขณะท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ไดอ่้อนค่าลงค่อนขา้งมาก ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากภาวะฝนตกในบราซิล ท าใหค้าดวา่ผลผลิตออ้ย
และน ้าตาลในฤดูการผลิตหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน และอุปสงคน์ ้าตาลโลกท่ียงัคงอ่อนแอ อยา่งไรก็ดีในระดบั
ราคาท่ีต ่า ไดมี้การเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) และแรงซ้ือตามปัจจยัทางเทคนิค รวมถึงตลาด
ไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลไดแ้ขง็ค่าข้ึน หลงัมีข่าววา่ประธานาธิบดี Dilma  Rousseff จะปรับ
รัฐมนตรีคลงัใหม่ในเร็วๆ น้ี  ในขณะท่ีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของจีนมีแนวโนม้ท่ีจะช่วยใหน้กัลงทุนลด
ความกงัวลเร่ืองการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีน ราคาน ้าตาลในช่วงสุดทา้ยจึงไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  ราคาน ้าตาล
ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.65-16.22 เซนต ์  และปิดตลาด
คร้ังสุดทา้ยท่ี 16.09 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.19 เซนต ์  หรือ 1.19%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.02-16.53 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.46 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.24 เซนต ์หรือ 
1.48% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

21 พฤศจิกายน 2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

14 พฤศจิกายน 2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 16.22 15.65 16.09 15.90 +0.19 
พฤษภาคม
มมม 

2558 16.53 16.02 16.46 16.22 +0.24 
กรกฎาคม 2558 16.73 16.26 16.67 16.43 +0.24 
ตุลาคม 2558 17.11 16.65 17.06 16.80 +0.26 
มีนาคม 2559 17.85 17.41 17.81 17.55 +0.26 
พฤษภาคม 2559 17.90 17.53 17.86 17.65 +0.21 
กรกฎาคม 2559 17.86 17.54 17.82 17.65 +0.17 
ตุลาคม 2559 17.99 17.70 17.95 17.82 +0.13 
มีนาคม 2560 18.33 18.12 18.33 18.24 +0.09 
พฤษภาคม 2560 18.19 18.06 18.17 18.11 +0.06 
กรกฎาคม 2560 17.86 17.84 18.01 17.91 +0.10 
ตุลาคม 2560 - - 18.00 17.90 +0.10 
       



-2- 
ข่าวทีส่ าคัญ 
 น ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนตามสัญญาเดือนธนัวาคม 2557 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือ
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาล 1,468 ล็อต  หรือประมาณ 73,400 เมตริกตนั โดยเป็น
น ้าตาลทรายขาวจากบราซิล 1,160 ล็อต และ กวัเตมาลา 308 ล็อต ผูรั้บมอบไดแ้ก่บริษทั E D & F Man 
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557   มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจาก
พื้นท่ีเพาะปลูก 893,900  เฮคแต หรือประมาณ 98.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งหมด และเทียบกบั  836,600 เฮค
แต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้33.096 ลา้นตนั โดยผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 37.03 ตนั/
เฮคแต เทียบกบั 36.468 ลา้นตนั และผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย  43.59 ตนั/เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ี
พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทในปีน้ีมีจ านวน  909,300 เฮคแต 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 The National Statistical Committee รายงานวา่ ในช่วงมกราคม- 
ตุลาคม 2557 เบลารุสผลิตน ้าตาลจากทั้งบ้ีทและออ้ยได ้ 496,200 ตนั ลดลงจากปีก่อน 16.2%  และผลผลิต
น ้าตาลในเดือนตุลาคมอยูท่ี่ 146,200 ตนั เพิ่มข้ึน 77.3% จากเดือนกนัยายน แต่ลดลง 3.1% จากเดือนตุลาคม 
2556 อน่ึงในปี 2556 เบลารุสผลิตน ้าตาลได ้852,400 ตนั ลดลง 1.2% จากท่ีผลิตไดใ้นปี 2555  
       วนัท่ี 19 พฤศจิกายน  2557 กระทรวงเกษตรและอาหารของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 19 
พฤศจิกายน  2557 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้14.7 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 319,000 เฮคแต  หรือ 96% ของจาก
พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ปริมาณผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่ 46.0 ตนั/เฮคแต และมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 11.42 ลา้นตนั 
ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้1.60 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 878,900 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557  กระทรวงเกษตรของเยอรมนี รายงานผลการผลิตน ้าตาลของเยอรมนีใน
เดือนกนัยายน 2557 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

บ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้(ตนั) 4,057,022 797,209 4,000,583 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 3,843,990 651,199 3,727,206 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.98 16.89 17.78 
น ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตได ้(ตนั) 529,093 78,176 551,481 
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เอเชีย 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557  กรมศุลกากรของจีน รายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนตุลาคม 2557 
จ านวน 419,361 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 42% ท่ีส่งออกสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ท่ี 712,581 ตนั  แต่ยงัคงสูงกวา่ท่ีส่งออกในเดือนกนัยายน ท่ีมีจ  านวน 367,496 ตนั โดยในเดือน
ตุลาคมน าเขา้จากบราซิล 49%  ไทย 31% ออสเตรเลีย 9% และคิวบา 7%  ส าหรับปริมาณการส่งออกในเดือน
ตุลาคม มีจ านวน 2,998 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 4,260 ตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยประ
ทศปลายทางไดแ้ก่ ฮ่องกง สหรัฐฯ และมาเลเซีย  ปริมาณการส่งออกโดยรวมในปี 2556/2557 อยูท่ี่ 50,996 ตนั 
เพิ่มข้ึนจาก 49,898 ตนัในปีก่อน   

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557   สมาคมน ้าตาลจีน (CAS) คาดวา่ ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม-
กนัยายน) จีนจะผลิตน ้าตาลได ้12.0 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 13.318 ลา้นตนัในฤดูการผลิตปี 
2556/2557 โดยผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยจะลดลงเหลือ 11.29 ลา้นตนั จาก 12.57 ลา้นตนัในปีก่อน และผลผลิต
น ้าตาลจากบ้ีทจะลดลงเหลือ 710,000 ตนั จาก 746,300 ตนัในปีก่อน   
 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน  2557 The Indian Sugar Mills Association (ISMA) รายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาล
ของอินเดียตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตปี 2557/2558 มีจ านวน 560,000 เมตริกตนั  เพิ่มข้ึน 22% จาก 462,000 
เมตริกตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะท่ีความตอ้งการบริโภคภายในประเทศมีประมาณ 24.7 ลา้น 
และผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2557/2558 คาดวา่จะมีประมาณ  25.0-25.5 ลา้นตนั  และ ISMA ยงัรายงาน
วา่ เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 มีโรงงานจ านวน 141 โรงงานในรัฐ Maharashtra รัฐ Karnataka และรัฐ 
Gujarat ไดเ้ร่ิมท าการผลิต   เทียบกบั 108  โรงงาน ในปีก่อน  และคาดวา่ในปี 2557/2558 จะมีน ้าตาลส่วนเกิน
ประมาณ 2 ลา้นตนั  โดย ISMA  ก าลงัรอให้รัฐบาลอนุมติัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ  พร้อมทั้งการ
สร้างแรงจูงใจใหโ้รงงานน ้าตาลเปล่ียนน ้าตาลส่วนเกินไปเป็นเอทานอล 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัเคล่ือนไหวสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) และแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค หลงัจากเคล่ือนไหว
ผา่นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 20 วนั ไปได ้ นอกจากนั้นตลาดไดรั้บแรงหนุนจากเงินเรียลของบราซิลท่ีไดแ้ขง็ค่าข้ึน และ
จีนไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียลงเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ แมว้า่ตลาดจะไดรั้บแรงกดดนัจากอุปทานน ้าตาลโลกท่ีมีเป็น
จ านวนมาก ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด 
คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวข้ึนลงตามค่าเงินเรียลของบราซิล และตามแรงซ้ือและขายเน่ืองจากปัจจยั
ทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา          
                                                                        -------------------------------                                                        

                                                                                                                                                         ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

24 พฤศจิกายน  2557 


