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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24 ตุลาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 20 - 24 ตุลาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  43 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลได้
ปรับตวัเพิ่มข้ึน  โดยไดรั้บแรงหนุนจากข่าวไฟไหมโ้กดงัเก็บน ้าตาลของบริษทั Cargill และ Biosev ท่ี
ท่าเรือ Santos  ของบราซิล  แต่ราคาเคล่ือนไหวสูงข้ึนไม่มากนกั  เน่ืองจากในโกดงัดงักล่าวมีน ้าตาลอยู่
เพียง 50,000 ตนั  และในช่วงต่อมาราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง  เน่ืองจากตลาดถูกกดดนัจากภาวะน ้าตาล
ลน้ตลาด  ประกอบกบัเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงถึงระดบัต ่ากวา่ 2.50 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ ต ่าสุด
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551  และ Unica ไดร้ายงานวา่ในช่วง 1-15 ตุลาคม 2557  ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลมีปริมาณออ้ยเขา้หีบถึง 39.34 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 25.47% ผลผลิต
น ้าตาลมีจ านวน 2.37 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 24.17% และผลผลิตเอทานอล 1.91 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึน 41.04% 
แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง กดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ (23 
ตุลาคม 2557)  ก่อนท่ีจะเคล่ือนไหวผนัผวนตามการแกวง่ตวัของค่าเงินเรียลของบราซิล  ราคาน ้าตาลทราย
ดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.13-16.89 เซนต ์  และปิดตลาด
คร้ังสุดทา้ยท่ี 16.38 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.24 เซนต ์  หรือ 1.44%  และราคาน ้าตาลตามสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.43-17.11 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.65 เซนต ์ลดลง 0.23 
เซนต ์หรือ 1.36% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
24 ตุลาคม 2557 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
17 ตุลาคม 2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 16.89 16.13 16.38 16.62 -0.24 
พฤษภาค
มมมม 

2558 17.11 16.43 16.65 16.88 -0.23 
กรกฎาคม 2558 17.35 16.73 16.91 17.15 -0.24 
ตุลาคม 2558 17.78 17.21 17.33 17.60 -0.27 
มีนาคม 2559 18.46 17.95 18.06 18.31 -0.25 
พฤษภาค
ม 

2559 18.52 18.05 18.16 18.38 -0.22 
กรกฎาคม 2559 18.54 18.11 18.21 18.42 -0.21 
ตุลาคม 2559 18.73 18.33 18.45 18.63 -0.18 
มีนาคม 2560 19.05 18.72 18.84 18.98 -0.14 
พฤษภาค
ม 

2560 18.84 18.57 18.66 18.81 -0.15 
กรกฎาคม 2560 18.37 18.37 18.45 18.62 -0.17 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 24 ตุลาคม 2557  The Institute for Agricultural  market Studies (IKAR)  รายงานวา่ ใน
ฤดูการผลิตน้ี ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของรัสเซียอาจลดลงเหลือ 4 ลา้นตนั ซ่ึงต ่าสุดในรอบส่ีปีท่ีผา่นมา 
เน่ืองจากมีฝนตกและสภาพอากาศหนาวเยน็ผิดปกติซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเก็บเก่ียวบ้ีท  ท าใหอ้าจตอ้ง
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากออ้ยเพิ่มเป็น 1.25 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตน้ี จากท่ีเคยน าเขา้สูงท่ีสุดในปี 
2553/2554 ถึง 2.48 ลา้น เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนไดส้ร้างความเสียหายแก่ผลผลิต  อน่ึงในปีท่ีแลว้
รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้4.37 ลา้นตนั  และในรายงานคราวก่อน  IKAR  คาดวา่ในปี 2557/2558 รัสเซียจะ
ผลิตน ้าตาลได ้  4.34 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 33.2  ลา้นตนั  ส าหรับกระทรวงเกษตรของรัสเซียได้
คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตน้ีไวท่ี้ 4.8 ลา้นตนั  ขณะท่ีปริมาณการบริโภคภายในประเทศจะ
อยูท่ี่ 5.72 ลา้นตนั  

วนัท่ี 24 ตุลาคม 2557   Ukrtsuko  รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพียง  ณ วนัท่ี  22 
ตุลาคม 2557  ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้ 922,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 368,500 ตนั ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  และมีโรงงาน 47 โรงงานน ้าตาลท่ีท าการผลิต เทียบกบั 36 โรงงาน ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  และปริมาณบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตมีจ านวน 6.8 ลา้นตนั เทียบกบั 3.0 ลา้นตนั 
ในปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 13.6% เพิ่มข้ึนจาก 12.3% จากปีก่อน 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 24 ตุลาคม 2557  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม  2557 ดงัน้ี 

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

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 480,782.0 473,902.5 +1.45 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 27,444.3 27,248.6 +0.72 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 21,589.7 20,240.6 +6.67 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 136.48 133.27 +2.40 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.90 45.28 -3.05 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.10 54.72 +2.52 
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วนัท่ี 21 ตุลาคม 2557  Datagro  คาดวา่ปริมาณออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 

2557/2558 มีจ านวน 550.2 ลา้นตนั ลดลงจาก 597 ลา้นตนั ในปีก่อน และ 552 ลา้นตนั ในประมาณการ
ก่อนหนา้น้ี   เพราะมีหลายโรงงานเลือกท่ีจะไม่ด าเนินการแปรรูปออ้ยท่ีมีคุณภาพต ่า  นอกจากน้ี นาย 
Plinio Nastari ประธาน Datagro  กล่าวเพิ่มเติมวา่ภาวะภยัแลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในอยา่งนอ้ยในรอบ 100 ปี 
ในรัฐเซาเปาโลและรัฐใกลเ้คียง ไดล้ดปริมาณการเก็บเก่ียวออ้ยและท าใหคุ้ณภาพออ้ยลดลง และบาง
โรงงานตอ้งปิดหีบเร็ว เน่ืองจากขาดแคลนออ้ย และผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 31.6 ลา้นตนั   ลดลงจาก 
32.3 ลา้นตนั ในการคาดการณ์เม่ือเดือนก่อน และ 34.3 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส าหรับผลผลิตเอทานอลจะมี
จ านวน 24.4 พนัลา้นลิตร รวมผลผลิตน ้าตาลในบราซิล ซ่ึงรวมทั้งผลผลิตจากภาคเหนือ/
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีจ านวน 35.1 ลา้นตนั ผลผลิตเอทานอลจะมีจ านวน 26.6 พนัลา้นลิตร และคาด
วา่ในปี 2558/2559ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 29.1-31.3 ลา้นตนั และ
ปริมาณออ้ยจะมีจ านวน 520-560 ลา้นตนั ไม่แตกต่างจากปีก่อน 
 
ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี 22 ตุลาคม 2557  มีรายงานวา่ กระทรวงการคา้ของอิรักประกาศจะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาล
ทรายขาวจ านวนอยา่งนอ้ย 50,000 ตนั  จากแหล่งผลิตต่าง ๆ ยกเวน้ประเทศไทย โดยจะเปิดประมูลใน
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557  และราคาท่ีเสนอขายมีผลถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2557  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2557/ 2558 เพียง ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2557 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 101,576 83,354 21.86 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1.153,382 1,008,500 14.37 
โมลาส (ตนั) 36.195 30,002 20.64 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 8.81 8.27 6.55 
ผลผลิตเอทานอล (%) 3.14 2.97 5.49 
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วนัท่ี 21 ตุลาคม 2557  รายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนเดือนกนัยายน 2557 มีจ านวน 360,000 

ตนั  ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 39% และปริมาณการน าเขา้ในช่วงมกราคม-กนัยายน 2557 มี
จ านวน 2.4 ลา้นตนั ลดลง 17.8% 

 
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2557  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคา้ของอินโดนีเซียรายงานวา่อินโดนีเซียอาจจะ

ลดโควตาน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปีหนา้ลงเพื่อหลีกเล่ียงภาวะสตอ็คน ้าตาลภายในประเทศมากเกิน  โดย
ปริมาณความตอ้งการภายในประเทศทั้งน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวลดลงถึง 15% โดยอาจจะอยูท่ี่
ระดบั 5.7-5.8 ลา้นตนั 
 
วจิารณ์และความเห็น 
              ในสัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 5 สัปดาห์ ท่ีราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง  โดยตลาดไดรั้บแรง
กดดนัจากภาวะผลผลิตน ้าตาลลน้ตลาด  และเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง  นอกจากนั้น Unica ได้
รายงานขอ้มูลการผลิตทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม 2557  ท่ีเพิ่มสูงข้ึน  
แมว้า่จะมีข่าวไฟไหมโ้กดงัเก็บน ้าตาลท่ีท่าเรือ Santos แต่มีผลต่อตลาดไม่มากนกั  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่ง
ต่อเน่ือง  กดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ (23 ตุลาคม 2557)  ส าหรับใน
ระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงถูกกดดนัจากเงินเรียล
ของบราซิลและภาวะน ้าตาลลน้ตลาดดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

27  ตุลาคม   2557 
 
 


