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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27 - 31 ตุลาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 27 - 31 ตุลาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  44 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากเงินเรียล
ของบราซิลท่ีมีค่าลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 6 ปี  หลงัจากประธานาธิบดีดิลมา  รุสเซฟฟ์ ของ
บราซิลไดรั้บการเลือกตั้งอีกสมยั (26 ตุลาคม 2557)  และความไม่แน่นอนเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเอทานอล
ของบราซิล ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีถ่วงราคาน ้าตาลดว้ย  อยา่งไรก็ดีในระดบัราคาท่ีต ่ามีการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจาก
ตลาด (Short-covering) ประกอบกบัความวิตกวา่ภาวะฝนในบราซิลอาจกระทบต่อการตดัออ้ยส่งเขา้
โรงงาน ท าใหร้าคาน ้าตาลกระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  และในช่วงทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงอีก
คร้ัง  ตามค่าเงินเหรียญสหรัฐฯท่ีแขง็แกร่งข้ึน  หลงัจากธนาคารกลางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศใชม้าตรการผอ่น
คลายทางการเงิน   รอบใหม่  ในขณะอุปทานน ้าตาลโลกยงัคงมีเป็นจ านวนมาก  ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.91-16.40 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย
ท่ี 16.04 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.34 เซนต ์  หรือ 2.08%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.23-16.67 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.34 เซนต ์ลดลง 0.31 เซนต ์
หรือ 1.86% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
31 ตุลาคม 2557 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
24 ตุลาคม 2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 16.40 15.91 16.04 16.38 -0.34 
พฤษภาค
มมมม 

2558 16.67 16.23 16.34 16.65 -0.31 
กรกฎาคม 2558 16.93 16.52 16.62 16.91 -0.29 
ตุลาคม 2558 17.37 16.98 17.08 17.33 -0.25 
มีนาคม 2559 18.10 17.74 17.86 18.06 -0.20 
พฤษภาค
ม 

2559 18.18 17.87 17.98 18.16 -0.18 
กรกฎาคม 2559 18.19 17.91 18.04 18.21 -0.17 
ตุลาคม 2559 18.34 18.10 18.26 18.45 -0.19 
มีนาคม 2560 18.73 18.49 18.66 18.84 -0.18 
พฤษภาค
ม 

2560 18.31 18.27 18.47 18.66 -0.19 
กรกฎาคม 2560 18.04 18.03 18.26 18.45 -0.19 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 30 ตุลาคม  2557  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ี
เพาะปลูก 803,900  เฮคแต หรือประมาณ 88.3% ของพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งหมด และเทียบกบั  687,700   
เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 29.568 ลา้นตนั โดยผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 
36.78 ตนั/เฮคแต เทียบกบั 29.644 ลา้นตนั และผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย  43.11 ตนั/เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ขณะท่ีพื้นท่ีเก็บเก่ียวมีจ านวน  910,500 เฮคแต 

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยเูครนรายงานวา่ เพียง      ณ 
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2557  โรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของยเูครนผลิตน ้าตาลได ้1,126,000 ตนั เทียบกบั 515,900 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยโรงงานท่ีท าการผลิตมีจ านวน 47 โรงงาน เทียบกบั 37  โรงงาน ในปี
ก่อน และยเูครนท าการเก็บเก่ียวบ้ืทไดแ้ลว้จ านวน 11.6 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 261,000 เฮคแต และ
ผลผลิตบ้ีท  44.3 เมตริกตนั/เฮคแต 
   
เอเชีย 

วนัท่ี 30 ตุลาคม 2557  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2557/ 2558 เพียง ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2557 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 178,038 169,436 5.08 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 1.966,244 1,902,484 3.35 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 9.05 8.91 1.67 

 
วนัท่ี 30 ตุลาคม  2557  ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่จีนจะมีการปรับระบบการขออนุญาต

น าเขา้น ้าตาลนอกโควตา (out-of-quota) ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 เพื่อท่ีจะสามารถติดตามน ้าตาล
น าเขา้ไดดี้ข้ึน หลงัจากมีการน าเขา้น ้าตาลในตลาดโลกท่ีราคาถูก เขา้มากดดนัราคาน ้ าตาลภายในประเทศ
จนลดลงไปต ่าสุดในรอบ 5 ปี และจีนจะมีโควตาน าเขา้น ้ าตาลทุกปีจ านวน 1.95 ลา้นตนั   โดยเสียภาษี 15%  
และถา้น าเขา้นอกโควตาจะเสียภาษี 50% ในปี 2556 จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 4.5 ลา้นตนั และนกัวเิคราะห์
คาดวา่ในปี 2557 จีนจะน าเขา้ประมาณ 3 ลา้นตนั 
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วจิารณ์และความเห็น 
              ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดย
ตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากอุปทานน ้าตาลโลกท่ียงัมีเป็นจ านวนมาก เงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง  ในขณะ
ท่ีเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ขง็แกร่งข้ึน  ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ส่้งออกขายสัญญาน ้าตาลออกมา  นอกจากนั้นยงัมีความ
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเอทานอลของบราซิล  อยา่งไรก็ดีตลาดไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งตามการเขา้มา
ซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) เม่ือราคาเคล่ีอนไหวอยูใ่นระดบัต ่า  ประกอบกบัความวติกเก่ียวกบั
ภาวะฝนซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการตดัออ้ยส่งเขา้โรงงานในบราซิล  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยั
ใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงถูกกดดนัจากค่าเงินเรียลของบราซิล  ค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ และภาวะน ้าตาลลน้ตลาดดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

3 พฤศจิกายน  2557 
 
 


