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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่   26 - 30   พฤษภาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 26 - 30  พฤษภาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  
21  ของปี  2557 ตลาดเปิดท้าการเพียง 4 วัน โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตลาดปิดท้าการ  
เนื่องจากเป็นวันหยุดของสหรัฐฯ (U.S.Memorial Day) และราคาน ้าตาลทรายดิบในสัปดาห์นี เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก  โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดใน
รอบ 1 เดือน  หลังข้อมูลของ Unica บ่งชี ถึงการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เพ่ิมขึ นของบราซิล  แต่หลังจากนั นราคา
น ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นถึงระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนเนื่องจากปัจจัยทางด้าน
เทคนิค และความวิตกเก่ียวกับความเสียหายของผลผลิตอ้อยที่เกิดจากความแห้งแล้งในบราซิล  และในวันท้า
การสุดท้ายของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงอีกครั ง  ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน ้าตาลใน
ระยะใกล้ที่มีเป็นจ้านวนมาก  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557  
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.95-17.57 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.38 เซนต์  เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์
ก่อน 0.01 เซนต์  หรือ 0.06%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 
17.80-18.38 เซนต์ และปิดตลาดที่ 18.19 เซนต์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 

ข่าวที่ส้าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  มีรายงานว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะเพ่ิมโควตาน้าเข้าน ้าตาล
จากอ้อยและบี ทจ้านวน 650,000 ชอร์ตตัน โดยเป็นน า้ตาลทรายดิบจากอ้อย 550,000 ชอร์ตตัน และเป็น
น ้าตาลจากบี ท 100,000 ชอร์ตตัน ส้าหรับฤดูการผลิตนี ที่สิ นสุดเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปทาน
น ้าตาลภายในของสหรัฐฯ ลดลง 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 

2557 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 

2557 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 255
7 

17.57 16.95 17.38  17.37  +0.01 
ตุลาคม 255

7 
18.38 17.80 18.19  18.19  0.00 

มีนาคม 255
8 

19.25 18.72 19.07  19.07  0.00 
พฤษภาคม
มมม 

255
8 

19.19 18.73 19.00  19.03  -0.03 
กรกฎาคม 255

8 
19.14 18.70 18.96  18.99  -0.03 

ตุลาคม 255
8 

19.30 18.85 19.11  19.18  -0.07 
มีนาคม 255

9 
19.60 19.28 19.47  19.58  -0.11 

พฤษภาคม 255
9 

19.44 19.24 19.41  19.52  -0.11 
กรกฎาคม 255

9 
19.41 19.22 19.36  19.46  -0.10 

ตุลาคม 255
9 

19.55 19.35 19.48  19.56  -0.08 
มีนาคม 256

0 
19.75 19.56 19.68  19.74  -0.06 
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อเมริกาใต้ 
  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557    Datagro คาดว่าผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล  ในปี 
2557/ 2558  จะลดลงเหลือ 560.5 ล้านตัน จาก 574.6 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน   และผลผลิต
น ้าตาลจะลดลงเหลือ 32.3 ล้านตัน จาก 33.2 ล้านตัน ทั งนี  โดยได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศท่ีแห้งแล้ง 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557    Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  2557 ดังนี  

 
 

รายการ 2557/2558 2556/2557 เปลี่ยนแปลง (%) 
ผลผลิตอ้อย (1,000 ตัน) 79,339 82,138 -3.41 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตัน) 3,409 3,783 -9.88 
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร) 3,222 3,277 -1.69 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 114.14 116.16 -1.74 
อ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 39.51 41.61 -5.05 
อ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 60.49 58.39 +3.60 

 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก  
และราคาน ้าตาลยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อและขาย เนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่มกองทุน
และนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เป็นหลัก  ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของผลผลิตอ้อยที่เกิดจากความแห้งแล้ง
ในบราซิล  ซึ่งส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตัวเพ่ิมสูงขึ น  อย่างไรก็ดีในระยะใกล้  ๆ อุปทานน ้าตาลที่มีเป็นจ้านวน
มาก  ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดน ้าตาล  ส้าหรับในระยะสั น ๆ หากปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อและขายของกลุม่กองทุนและนักเก็ง
ก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

2  มิถุนายน 2557 
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