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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24- 28  พฤศจิกายน  2557 
 

       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (24 – 28 พฤศจิกายน 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  48  
ของปี 2557 ตลาดเปิดท้าการเพียง 4 วัน โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  ตลาดปิดท้าการ เนื่องจากเป็น
วันหยุดขอบคุณพระเจ้า (The U.S. Thanksgiving Day) และราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อน แม้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นตามข่าวจีนได้ซื อน ้าตาลทรายดิบจากไทย 140,000 
ตัน และมีการจองซื อน ้าตาลจากบราซิล  ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี อุปสงค์เชิงบวก  ในขณะที่รายงานของ Unica 
เกี่ยวกับปริมาณการหีบอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในช่วง 1-15 พฤศจิกายน 2557  ลดลง  28.5% จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เหลือ 23.1 ล้านตัน และผลผลิตน ้าตาลลดลง 39% เหลือ 1.2 ล้านตัน  ส่วนผลผลิต
เอทานอลลดลง 16.4% เหลือ 1.1 พันล้านลิตร   รายงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาดไม่มากนัก  และในช่วง
ท้ายของสัปดาห์ ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก  หลังการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (OPEC) ไม่
ปรับลดก้าลังการผลิตน ้ามัน (27 พฤศจิกายน 2557) ส่งผลให้ราคาน ้ามันปรับตัวลดลง  ท้าให้เอทานอลจากอ้อย
มีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยลง  และการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิล ได้ถ่วงราคาน ้าตาลด้วย ราคา
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.53-16.20 เซนต ์ 
และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 15.59 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์กอ่น 0.50 เซนต์  หรือ 3.11%  และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.91-16.53 เซนต์ และปิดตลาดที่ 15.96 เซนต์ 
ลดลง 0.50 เซนต์ หรือ 3.04% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2557 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 

2557 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 255
8 

16.20 15.53 15.59 16.09 -0.50 
พฤษภาคม
มมม 

255
8 

16.53 15.91 15.96 16.46 -0.50 
กรกฎาคม 255

8 
16.69 16.12 16.18 16.67 -0.49 

ตุลาคม 255
8 

17.04 16.45 16.53 17.06 -0.53 
มีนาคม 255

9 
17.78 17.19 17.26 17.81 -0.55 

พฤษภาคม 255
9 

17.83 17.32 17.37 17.86 -0.49 
กรกฎาคม 255

9 
17.81 17.33 17.39 17.82 -0.43 

ตุลาคม 255
9 

17.95 17.49 17.56 17.95 -0.39 
มีนาคม 256

0 
18.35 17.89 17.96 18.33 -0.37 

พฤษภาคม 256
0 

18.05 17.99 17.79 18.17 -0.38 
กรกฎาคม 256

0 
17.89 17.89 17.63 18.01 -0.38 

ตุลาคม 256
0 

17.88 17.88 17.62 18.00 -0.38 
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ข่าวที่ส้าคัญ 

วันที่ 24 พฤศจิกายน  2557  นักวิเคราะห์และบริษัทผู้ค้าได้มีการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก
ส่วนเกิน (Surplus) และผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit)  ในปี 2557/2558 และปี 2558/2559 ดังนี  

 

 ณ วันที ่ ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 
Tom McNeill, Green      
 Pool Commodities       

21/11/2014 ส่วนขาดน้อยกว่า  1 
ล้านตนั 

N/A 

International Sugar  Organization  12/11/2014 ส่วนเกินน้อยกว่า  1 
ล้านตนั 

ส่วนขาด 2-3 ล้านตัน 

Claudiu Covrig, Platts Kingsman        21/11/2014 ส่วนขาด 1-2 ล้าน
ตัน 

ส่วนขาดมากกว่า 3 
ล้านตนั 

Christopher Narayanan, Societe Generale
     

21/11/2014 ส่วนขาด 2-3 ล้าน
ตัน 

ส่วนขาดมากกว่า 3 
ล้านตนั 

Julio Borges, Job Economia               21/11/2014 ส่วนขาด 2-3 ล้าน
ตัน 

ส่วนขาดมากกว่า 3 
ล้านตนั 

Bruno Lima, INTL FCStone                  21/11/2014 ส่วนขาด 2-3 ล้าน
ตัน 

N/A 

 Jack Scoville, Price  Futures Group        
  

21/11/2014 ส่วนเกินน้อยกว่า  1 
ล้านตนั 

ส่วนขาดน้อยกว่า 1 
ล้านตนั 

Western Analyst  21/11/2014 ส่วนขาด 1-2 ล้าน
ตัน 

ส่วนขาดมากกว่า 3 
ล้านตนั 

 JSG Commodities        21/11/2014 ส่วนขาดน้อยกว่า  1  
ล้านตนั 

ส่วนขาด 2-3 ล้านตัน 

 McKeany-Flavell        24/11/2014 ส่วนขาด 1-2 ล้าน
ตัน 

ส่วนขาด 2-3 ล้านตัน 

 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557  กระทรวงเกษตรและอาหารของยูเครนรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 27
พฤศจิกายน  2557 ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 1.76 ล้านตัน  เทียบกับ 983,600 ตัน ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน   และตั งแต่เริ่มต้นฤดูการผลิต บี ทที่ผ่านมาขบวนการผลิตมีจ้านวน 12.51 ล้านตัน  และบื ทที่
เก็บเก่ียวแล้วมีจ้านวน 15.2 ล้านตัน  จากพื นที่เพาะปลูก 327,000 เฮคแต  หรือ 98% ของจากพื นที่
เพาะปลูกทั งหมด   
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงเกษตรรัสเซียรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 

2557 รัสเซียเก็บเก่ียวบี ทจากพื นทีเ่พาะปลูก 896,800 เฮคแต หรือประมาณ 98.6% ของพื นที่เพาะปลูก
ทั งหมด และเทียบกับ  853,100 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ฤดูการผลิตนี ใกล้จะเสร็จสิ นลงแล้ว  มี
เพียง 2,900 เฮคแต ที่เก็บเกี่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่พื นที่เก็บเก่ียวบี ทในปีนี มีจ้านวน  909,300 เฮค
แต ผลผลิตบี ทที่เก็บเกี่ยวได้ 33.218 ล้านตัน เทียบกับ 37.011 ล้านตัน ในปีก่อน  และผลผลิตบี ทเฉลี่ยอยู่ที่ 
37.04 ตัน/เฮคแต เทียบกับ  43.45 ตัน/เฮคแต ในปีก่อน 
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar)  รายงาน
ว่า ในปี 2557/2558 เพียง ณ วันที ่  21 พฤศจิกายน 2557 รัสเซียผลิตน า้ตาลทรายขาวจากบี ทได ้  3.7 ล้านตนั 
เทียบกับ 3.1 ล้านตนั ในชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน และในปี 2556/2557 ผลิตน า้ตาลทรายขาวจากบี ทได้จา้นวน 
4.443 ล้านตนั โดยผลผลิตบี ทที่เข้าสู่โรงงานมีจา้นวน 27.8 ล้านตัน   และบี ทผา่นกระบวนการผลิต 24.8  ลา้นตนั   
โดยมีโรงงาน 13 โรงงานที่ปิดท้าการผลติแล้ว ยงัคงเหลือ 57 โรงงานที่เปิดท้าการผลิตอยู่  อัตราการหีบสกัด 14.9% 
เพ่ิมขึ นจาก 12.9% ในปีก่อน 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า รัสเซีย  คาซัคสถาน และเบลารุส จะลดภาษีน้าเข้าน ้าตาล
ทรายดิบเดือนธันวาคมลงมาจะอยู่ที่ 171 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน จาก 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ในเดือนพฤศจิกายน  
และคาดว่าในเดือนมกราคมภาษีจะเพ่ิมขึ นเป็น  203 เหรียญวสหรัฐฯ/ตัน  อนึ่ง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2557 รัสเซียน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 555,800  ตัน เพ่ิมขึ นจาก 396,500 ตัน  ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ศุลกากรของเบลารุสรายงานว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557  เบลารุส 
น้าเข้าน ้าตาลจ้านวน 240,000 ตัน (tel quel)  เทียบกับ 242,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดย
น้าเข้าจากประเทศหลักที่ส้าคัญได้แก่ บราซิลจ้านวน 112,112 ตัน  เม็กซิโกจ้านวน  59,074 ตัน  และคิวบา
จ้านวน 58,419 ตัน  

 
อเมริกาใต้ 
 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน  2557  Copersucar รายงานว่า ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ผลผลิตอ้อย
ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 565 ล้านตัน ในฤดูการผลิตปี 2557/2558   ในขณะ
ที่ Datagro คาดว่าในฤดูการผลิตปี 2558/2559 จะมีปริมาณอ้อย 560-590 ล้านตัน  เทียบกับ 572 ล้านตัน 
ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ขณะเดียวกันเงินเรียลที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้ผลิตน ้าตาลในบราซิลขายน ้าตาลออก 

 
 วันที่ 26 พฤศจิกายน  2557  Unica  รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน  2557 ดังนี  
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลี่ยนแปลง (%) 
ผลผลติอ้อย (1,000 ตัน) 538,375 545,155 -1.24 
ผลผลติน า้ตาล (1,000 ตัน) 30,711 31,688 -3.08 
ผลผลติเอทานอล (ล้านลิตร) 24,380 23,195 +5.11 
ผลผลติน า้ตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 137.07 133.67 +2.54 
อ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.68 45.64 -4.29 
อ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 56.32 54.36 +3.61 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557    UNICA  รายงานว่า ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน บราซิล 

มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 23.1 ล้านตัน  ลดลง 28.5% จากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ขณะทีส่้านักข่าวดาว
โจนส์ รายงานว่า  ในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตน ้าตาลบราซิลลดลงจากปีก่อน 38.9% มาอยู่ที่ 
1.2 ล้านตัน และผลผลิตเอทานอลลดลง 16.4%  มาอยู่ที่ 1.1 พันล้านลิตร สัดส่วนอ้อยที่น้าไปใช้ในการผลิต
น ้าตาลและเอทานอลในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน คิดเป็น 40.3% และ 59.7%  ตามล้าดับ เทียบกับ 
47.9% และ 52.1% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 
เอเชีย 

วันที่ 26 พฤศจิกายน  2557  มีรายงานว่ารัฐบาลปากีสถานได้เพ่ิมภาษีน้าเข้าน ้าตาลจาก 0% เป็น
20% และได้ก้าหนดโควตาส่งออกน ้าตาลจ้านวน 500,000 เมตริกตัน ในขณะที่ฤดูการเก็บเกี่ยวจะเริ่มต้นแล้ว 
และราคาน ้าตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาในต่างประเทศ  

วันที่ 26 พฤศจิกายน  2557  มีรายงานว่า จีนจะสั่งซื อน ้าตาลทรายดิบจากไทยจ้านวน 140,000 ตัน  
และอินโดนีเซียมีโอกาสที่จะซื อน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากไทย  แต่ยังไม่มีการท้าข้อตกลงใด ๆ  
 
วิจารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขาย
ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงท้ายของสัปดาห์  หลังจากการประชุมกลุ่มผู้ส่งออกน ้ามัน  
(OPEC)  ไม่ปรับลดก้าลังการผลิตลง  (27 พฤศจิกายน 2557)   ท้าให้ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัว 
ลดลง และราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงตามไปด้วย  เพราะท้าให้เอทานอลจากอ้อยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
น้อยลง  และเงินเรียลของบราซิลได้อ่อนค่าลง  เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดน ้าตาลด้วย  ส้าหรับในระยะสั น ๆ หากไม่
มีปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด คาดว่าราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวขึ นลงตามความผันผวนของค่าเงินเรียล
ของบราซิล และตามแรงซื อและขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่น
สัปดาห์ที่ผ่านมา  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

1  ธันวาคม   2557 



 


