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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   23 - 27  มิถุนายน  2557 
 
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 23 - 27  มิถุนายน  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  
25 ของปี 2557 ราคาน ้าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากท่ีราคาไม่สามารถเคล่ือนไหวผา่นระดบั
สูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ท่ี 17.98 เซนต ์  นอกจากนั้นตลาดน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557  จะ
ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ท าใหมี้การซ้ือขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ย
เดือนไปเดือนตุลาคม 2557  และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ แทน ประกอบกบั Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาค
กลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมิถุนายน 2557  มีจ  านวน 2.33 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.03 
ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  ส่งผลใหร้าคา
น ้าตาลในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ปรับตวัลดลงค่อนขา้งมาก ราคาน ้าตาลนิวยอร์คตามสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.82-17.98 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.85 เซนต ์ ลดลง
จากสัปดาห์ก่อน 1.07 เซนต ์  หรือ 5.97%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 17.23-18.81 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 18.32 เซนต ์ลดลง 0.43 เซนต ์หรือ 2.29% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

27 มิถุนายน  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

20 มิถุนายน  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2557 17.98 16.82 16.85  17.92  -1.07 
ตุลาคม 2557 18.81 18.23 18.32  18.75  -0.43 
มีนาคม 2558 19.83 19.38 19.49  19.71  -0.22 
พฤษภาค
มมมม 

2558 19.78 19.40 19.49  19.65  -0.16 
กรกฎาคม 2558 19.74 19.35 19.45  19.57  -0.12 
ตุลาคม 2558 19.86 19.48 19.56  19.66  -0.10 
มีนาคม 2559 20.13 19.80 19.87  19.93  -0.06 
พฤษภาค
ม 

2559 20.00 19.82 19.78  19.85  -0.07 
กรกฎาคม 2559 19.89 19.82 19.72  19.79  -0.07 
ตุลาคม 2559 19.98 19.86 19.82  19.89  -0.07 
มีนาคม 2560 20.26 20.12 20.10  20.11  -0.01 
พฤษภาค
ม 

2560 20.05 20.03 20.03  20.03  - 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 
 

 วนัท่ี  23 มิถุนายน 2557   The Russian Sugar Producers’ Union รายงานวา่ อตัราภาษีน าเขา้
น ้าตาลทรายดิบของรัสเซีย  คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนกรกฎาคม 2557 ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
จากเดือนมิถุนายน ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 205 เหรียญสหรัฐฯ /ตนั  แต่ในเดือนสิงหาคมคาดวา่จะลดลงเหลือ 171 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  ส่วนปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซียในเดือนมกราคม-เมษายน 2557 มี
จ านวน 379,400 ตนั  เทียบกบั 284,300 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
อเมริกาใต้ 
 

 วนัท่ี 26 มิถุนายน 2557  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน  2557 ดงัน้ี 

 
รายการ 2557/2558 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 158,945.5 153,333.5 +3.66 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 7,766.3 7,438.7 +4.40 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 6,562.5 6,386.9 +2.75 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 121.64 121.87 -0.19 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 42.16 41.78 +0.91 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 57.84 58.22 -0.65 

 
 วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557  บริษทัวจิยั Job Economia & Planejamento  รายงานวา่  ความแหง้แลง้

ในช่วงไตรมาสแรกของปีน้ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล  โดยจะท าใหผ้ลผลิต
ออ้ย/  เฮคแต ลดลงเหลือ 71 ตนั จาก79 ตนั ในปีก่อน 
เอเชีย 
 

วนัท่ี  23 มิถุนายน 2557  นาย Ramvilas Paswan รัฐมนตรีกระทรวงอาหารอินเดีย แถลงวา่อินเดีย 
จะปรับเพิ่มอตัราภาษีน าเขา้น ้ าตาลเป็น 40%  จาก 15%  และเพิ่มเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ
เป็น 3,300 รูปี/ตนั ไปจนถึงส้ินเดือนกนัยายน   และรัฐบาลจะอนุมติัเพิ่มเงินกูเ้ป็นจ านวน 44 พนัลา้นรูปี 
จากธนาคารใหแ้ก่โรงงานน ้าตาลโดยไม่คิดดอกเบ้ียเพื่อน าไปจ่ายหน้ีคืนใหแ้ก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย  พร้อม
ทั้งขยายระยะเวลาในการใชคื้นเงินกูจ้าก 3 ปี เป็น 5 ปี   
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วนัท่ี  23 มิถุนายน 2557  ศุลกากรของจีน รายงานปริมมาณการน าเขา้น ้าตาลของจีนเดือน

พฤษภาคม มีจ านวน 173,200 ตนั  ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 48.76% เน่ืองจากราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  และปริมาณการน าเขา้ในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2557 มีจ านวน 1,309,400 
ตนั  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 6.72%  ส่วนปริมาณการส่งออกในเดือนพฤษภาคมมีจ านวน 6,012 ตนั  เพิ่มข้ึน 
20.23% ท  าใหก้ารส่งออกเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557 มีจ านวน 20,764 ตนั ลดลง 3.36% 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวั
ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากราคาน ้าตาลใน
เดือนใกลไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวผา่นระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ท่ี 17.98 เซนต ์  (19 มิถุนายน 2557)  
นอกจากนั้นตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากรายงานของ Unica ซ่ึงบ่งช้ีวา่ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมิถุนายน ทาง
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลผลิตน ้าตาลได ้ 2.33 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.03 ลา้นตนั  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน
พฤษภาคม  ประกอบกบัน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง 
ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ท าใหมี้การซ้ือขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือนเป็นจ านวนมาก  ส าหรับในระยะ
สั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายเน่ืองจากปัจจยัทางด่านเทคนิคของ
กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

30  มิถุนายน 2557 
 


