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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26  ธันวาคม  2557 
 

       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 22 – 26 ธนัวาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  52  
ของปี 2557 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  ตลาดปิดท าการเน่ืองจากเป็นวนัหยดุ
ในเทศกาลคริสตม์าส และราคาน ้าตาลในสัปดาห์น้ียงัคงปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  
ท่ามกลางปริมาณการซ้ือขายท่ีค่อนขา้งจะเบาบาง  ตลาดถูกกดดนัจากอุปทานน ้าตาลโลกในระยะใกล ้   ท่ีมี
เป็นจ านวนมาก  ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ  นอกจากนั้นราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่น
ระดบัต ่า  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็แกร่ง  และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง  ก็เป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อ
ตลาดน ้าตาลดว้ย ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม  2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 
14.70-15.20 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  14.70 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.28 เซนต ์  หรือ 1.87% 
และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.06-15.51 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 
15.07 เซนต ์ลดลง 0.26 เซนต ์หรือ 1.70% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

26 ธันวาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

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

มีนาคม 2558 15.20 14.70 14.70 14.98 -0.28 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.51 15.06 15.07 15.33 -0.26 
กรกฎาคม 2558 15.76 15.30 15.39 15.60 -0.21 
ตุลาคม 2558 16.11 15.76 15.77 15.96 -0.19 
มีนาคม 2559 16.80 

80 
16.50 16.51 16.67 -0.16 

พฤษภาคม 2559 16.80 16.57 16.58 16.73 -0.15 
กรกฎาคม 2559 16.71 016.54 16.57 16.71 -0.14 
ตุลาคม 2559 16.85 16.69 16.72 16.83 -0.11 
มีนาคม 2560 17.35 17.08 17.12 17.22 -0.10 
พฤษภาคม 2560 17.12 16.95 16.96 17.05 0.09 
กรกฎาคม 2560 16.97 16.77 16.81 16.92 -0.11 
ตุลาคม 2560 17.04 16.87 16.90 16.96 -0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 The country's National Sugar Council (CONADESUCA) คาดวา่ ในฤดู
การผลิตปี 2557/2558 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เมก็ซิโกจะผลิตน ้าตาลได ้6.151 ลา้นตนั (tel-quel) เพิ่มข้ึน 2.2% 
จาก 6.021 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  พื้นท่ีเก็บเก่ียวจะมีจ านวน 816,505 เฮคแต เพิ่มข้ึน 3.3%  จาก 790,481 
เฮคแต ในปีก่อน  ในขณะท่ีผลผลิตออ้ยจะลดลงเหลือ 67.36 ตนั/เฮคแต  จาก 68.73 ตนั/เฮคแตในปีก่อน  โดย
ผลผลิตออ้ยจะมีจ านวน 55,000,570 ตนั  เทียบกบั 54,329,039 ตนั ในปีก่อน  และอตัราการหีบสกดัจะอยูท่ี่ 
11.18%  จาก 11.08% ในปีก่อน 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557  มีรายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557  รัฐบาลอินโดนีเซียไดอ้นุมติัให้
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 600,000 ตนั โดยท่ีทางอุตสาหกรรมไดเ้รียกร้องขอน าเขา้ 700,000 ตนั ทั้งน้ี
ทางกลุ่มโรงงานน ้าตาลเรียกร้องใหท้างรัฐบาลอนุญาติให้น าเขา้น ้าตาลทรายดิบทั้งปีจ  านวน 3.4 ลา้นตนั จาก
ท่ีคาดวา่จะมีความตอ้งการน ้าตาลทรายขาวจ านวน 3.2 ลา้นตนั ในปีน้ี แต่ทางกระทรวงการคา้คาดวา่จะให้
น าเขา้น ้าตาลทรายดิบเพียง 2.8 ลา้นตนั จากท่ีไดป้ระมาณการณ์วา่จะตอ้งการน ้าตาลทรายขาวเพียง 2.6 ลา้น
ตนัเท่านั้น 
 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เน่ืองจากอยูใ่นช่วงเทศกาลคริสตม์าส  และใกลจ้ะถึงเทศกาล
ข้ึนปีใหม่  ปริมาณการซ้ือขายจึงมีไม่มากนกั  และราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวข้ึนลงในกรอบแคบ ๆ ตลาดถูก
กดดนัจากอุปทานน ้าตาลในระยะใกลท่ี้มีเป็นจ านวนมาก  ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ  นอกจากนั้นปัจจยั
ภายนอกท่ีไม่เอ้ืออ านวย  โดยเฉพาะราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีอยูใ่นระดบัต ่า  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ี
แขง็แกร่ง  และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง     ส าหรับในระยะสั้น ๆ  คาดวา่ราคาน ้าตาลคงจะยงัคง
เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ เช่นเดียวกบัสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

29  ธันวาคม   2557 
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