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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  กนัยายน – 3 ตุลาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 29 กนัยายน – 3 ตุลาคม 2557) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี  40 ของปี 2557 ราคาน ้าตาลมีทั้งปรับตวัเพิ่มข้ึนและลดลงเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน ตลาด
ไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) จากของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง
ก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557  ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 โดยปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.48 เซนต ์ ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็น
จ านวน 10,405 ล็อต  หรือประมาณ 528,628 ตนั   โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล (5,532 ล็อต)  ไทย  (2,374 
ล็อต)  คอสตาริกา (1,053 ล็อต)  เอลซลัวาดอร์ (673 ล็อต)  กวัเตมาลา (315 ล็อต)   ฮอนดูรัส (118 ล็อต)         
นิคารากวั (136 ล็อต) และเปรู (204 ล็อต)   ผูรั้บมอบไดแ้ก่ Bunge    ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากภาวะอุปทาน
น ้าตาลลน้ตลาด  ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงเบาบาง  อยา่งไรก็ดีในช่วงสุดทา้ยแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้น
เทคนิค ท าใหร้าคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.89-16.94 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.44 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.12 เซนต ์ หรือ 0.72%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.21-
17.11 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.70 เซนต ์ลดลง 0.09 เซนต ์หรือ 0.54% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
3 ตุลาคม 2557 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
26 กนัยายน  2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2557 15.84 15.24 15.48* 15.41 +0.07 
07 มีนาคม 2558 16.94 15.89 16.44 16.56 -0.12 

พฤษภาค
มมมม 

2558 17.11 16.21 16.70 16.79 -0.09 
กรกฎาคม 2558 17.30 16.51 16.94 17.04 -0.10 
ตุลาคม 2558 17.70 16.99 17.37 17.46 -0.09 
มีนาคม 2559 18.38 17.78 18.14 18.16 -0.02 
พฤษภาค
ม 

2559 18.44 17.98 18.26 18.28 -0.02 
กรกฎาคม 2559 18.51 18.08 18.37 18.39 -0.02 
ตุลาคม 2559 18.71 18.41 18.66 18.65 +0.01 
มีนาคม 2560 19.10 18.86 19.08 19.02 +0.06 
พฤษภาค
ม 

2560 18.95 18.76 18.92 18.89 +0.03 
กรกฎาคม 2560 18.84 18.60 18.77 18.78 -0.01 

*เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนตุลาคม 2557  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
 น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 ส้ินสุดระยะเวลา

ในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 10,405 
ล็อต  หรือประมาณ 528,628 ตนั   โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล (5,532 ล็อต)  ไทย  (2,374 ล็อต)  
คอสตาริกา (1,053 ล็อต) เอลซลัวาดอร์ (673 ล็อต) กวัเตมาลา (315 ล็อต)  ฮอนดูรัส (118 ล็อต)  นิคา
รากวั (136 ล็อต) และเปรู (204 ล็อต)  ผูรั้บมอบไดแ้ก่ Bunge     

วนัท่ี  29  กนัยายน  2557  บริษทั  Green Pool Commodities  ของออสเตรเลียไดป้รับปรุง
ตวัเลขน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ในปี 2557/2558 เป็น 100,000 ตนั จาก 1.0 ลา้นตนั ท่ีเคยคาดการณ์ไว้
เม่ือกลางปี เทียบกบัในปี 2556/2557 ท่ีมีน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus)  4.5 ลา้นตนั ทั้งน้ีไดค้าดการณ์วา่
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้31.3 ลา้นตนั ลดลง 3 ลา้นตนั จากปีท่ีแลว้ เพราะหนัไปผลิต  เอ
ทานอลมากข้ึน ส่วนอินเดียจะมีน ้าตาล 25 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขต ่าสุดของทางสมาคมโรงงานน ้าตาล
อินเดีย (ISMA)  ไดป้ระมาณการณ์ไว ้

 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557   The Russian Sugar Producers Association รายงานวา่ อตัราภาษีน าเขา้
น ้าตาลทรายดิบในรัสเซีย  คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนพฤศจิกายนจะอยูท่ี่ 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
เพิ่มข้ึนจาก 203 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนตุลาคม และ 171 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนกนัยายน 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557  มีรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2557  ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทแลว้ 4.1 
ลา้นตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 95,000 เฮคแต ซ่ึงคิดเป็น 29% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดท่ีคาดการณ์ไว ้และ
ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43 ตนั/เฮคแต สูงกวา่ปีท่ีแลว้ (38.4 ตนั/เฮคแต) ถึง ณ ขณะน้ียงัคงมีโรงงานท่ีเปิดท า
การอยู ่40 โรงงาน  เทียบกบัในปีก่อนท่ีมี 7 โรงงาน  โดยผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้332,900 ตนั  จากบ้ีท 2.6 
ลา้นตนั  เทียบกบัผลผลิตน ้าตาลทรายขาว 700,000 ตนั จากบ้ืท 603,000 ตนั เม่ือปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 
12.8%  เพิ่มข้ึนจาก 11.6% เม่ือปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา่ ในปี 2557/2558 (ตุลาคม-
กนัยายน)  เมก็ซิโกจะผลิตน ้าตาลได ้6.3 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก  6.382 ลา้นตนั ใน    
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ปี 2556/2557   เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย ซ่ึงรวมถึงฝนตกหนกั และคาดวา่การส่งออกจะลดลง
เหลือ 1.7 ลา้นตนั   จาก 2.543 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  ส่วน HFCS คาดวา่จะน าเขา้จ  านวน 1 ลา้นตนั 
ใกลเ้คียงกบัปีการผลิตก่อน 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557   Datagro คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 
35.7 ลา้นตนั ลดลงจาก 36.3 ลา้นตนั ในประมาณการเดือนสิงหาคม โดยผลผลิตน ้าตาลทางภาค 
กลาง-ใตจ้ะมีจ านวน 32.2 ลา้นตนั  ลดลงจาก 32.8 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน ซ่ึงปริมาณออ้ยจะ
มีจ านวน 552 ลา้นตนั  ลดลงจาก 560 ลา้นตนั ท่ีประมาณการในเดือนกนัยายน  ส าหรับผลผลิตเอทา
นอลจะมีจ านวน 24 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2557  มีรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือนกนัยายน 2557 วา่อยูท่ี่  
2.248 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจาก 2.345  ลา้นตนั ในเดือนสิงหาคม   และ 2.559 ลา้นตนั 
ในเดือนกนัยายน 2556 ซ่ึงนบัวา่เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปี ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2551 ท่ีส่งออก 1.915 
ลา้นตนั  ทั้งน้ี ปริมาณการส่งออกรวมในปี 2557/2558 (เมษายน-กนัยายน) อยูท่ี่ 11.812 ลา้นตนั  ลดลง
จาก 14.138 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับปริมาณการส่งออกในเดือนกนัยายน 2557  
เป็นน ้าตาลทรายขาว 444,100 ตนั  และน ้าตาลทรายดิบ 1.765 ลา้นตนั  
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มาก
นกั  ตลาดใหค้วามสนใจเก่ียวกบัน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 ซ่ึงส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลง
ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาด 10,405 ล็อต  หรือ 528,628 เมตริกตนั 
โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล  ไทย  และประเทศอ่ืน ๆ ในแถบอเมริกากลาง  หลงัจากนั้นราคาน ้าตาล
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั  ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีเบาบาง  แมว้า่ในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลจะ
ปรับตวัข้ึนตามการซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นนเทคนิคก็ตาม  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ 
เขา้มาสนบัสนุนคาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและ
นกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

.................................................. 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
6  ตุลาคม   2557 
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