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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557) ซึ่งเป็ น
สัปดาห์ที่ 40 ของปี 2557 ราคาน้ าตาลมีท้ งั ปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับรายงานคราวก่อน ตลาด
ได้รับแรงหนุ นจากการเข้ามาซื้ อน้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) จากของกลุ่มกองทุนและนักเก็ง
กาไรต่าง ๆ ประกอบกับน้ าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 สิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลงในวันที่
30 กันยายน 2557 โดยปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 15.48 เซนต์ ปรากฏว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ น
จานวน 10,405 ล็อต หรื อประมาณ 528,628 ตัน โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิล (5,532 ล็อต) ไทย (2,374
ล็อต) คอสตาริ กา (1,053 ล็อต) เอลซัลวาดอร์ (673 ล็อต) กัวเตมาลา (315 ล็อต) ฮอนดูรัส (118 ล็อต)
นิคารากัว (136 ล็อต) และเปรู (204 ล็อต) ผูร้ ับมอบได้แก่ Bunge ตลาดยังคงถูกกดดันจากภาวะอุปทาน
น้ าตาลล้นตลาด ในขณะที่อุปสงค์ยงั คงเบาบาง อย่างไรก็ดีในช่วงสุ ดท้ายแรงซื้ อตามปั จจัยทางด้าน
เทคนิค ทาให้ราคากระเตื้องขึ้นมาบ้าง ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558
เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 15.89-16.94 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 16.44 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน
0.12 เซนต์ หรื อ 0.72% และราคาน้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 16.2117.11 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 16.70 เซนต์ ลดลง 0.09 เซนต์ หรื อ 0.54%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
ราคา
ราคาปิ ดเมื่อวันที่
ราคาปิ ดเมื่อวันที่
เปลีย่ นแปลง
ราคาต่าสุ ด
สู งสุ ด
3 ตุลาคม 2557
26 กันยายน 2557 เพิม่ (+), ลด (-)
ตุลาคม
2557 15.84
15.24
15.48*
15.41
+0.07
มีนาคม
2558 16.94
15.89
16.44
16.56
-0.12
07
พฤษภาค 2558 17.11
16.21
16.70
16.79
-0.09
กรกฎาคม
2558 17.30
16.51
16.94
17.04
-0.10
มมมม
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 2559 18.44
17.98
18.26
18.28
-0.02
กรกฎาคม
2559 18.51
18.08
18.37
18.39
-0.02
ม
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 2560 18.95
18.76
18.92
18.89
+0.03
กรกฎาคม
2560 18.84
18.60
18.77
18.78
-0.01
ม
*เป็ นราคาปิ ดครั้งสุ ดท้ายของสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
เดือนกาหนดราคา

www.sugarzone.in.th

-2ข่ าวทีส่ าคัญ
น้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 สิ้ นสุ ดระยะเวลา
ในการซื้ อขายลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ปรากฏว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาดเป็ นจานวน 10,405
ล็อต หรื อประมาณ 528,628 ตัน โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิล (5,532 ล็อต) ไทย (2,374 ล็อต)
คอสตาริ กา (1,053 ล็อต) เอลซัลวาดอร์ (673 ล็อต) กัวเตมาลา (315 ล็อต) ฮอนดูรัส (118 ล็อต) นิคา
รากัว (136 ล็อต) และเปรู (204 ล็อต) ผูร้ ับมอบได้แก่ Bunge
วันที่ 29 กันยายน 2557 บริ ษทั Green Pool Commodities ของออสเตรเลียได้ปรับปรุ ง
ตัวเลขน้ าตาลโลกส่ วนขาด (deficit) ในปี 2557/2558 เป็ น 100,000 ตัน จาก 1.0 ล้านตัน ที่เคยคาดการณ์ไว้
เมื่อกลางปี เทียบกับในปี 2556/2557 ที่มีน้ าตาลโลกส่ วนเกิน (Surplus) 4.5 ล้านตัน ทั้งนี้ได้คาดการณ์วา่
ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะผลิตน้ าตาลได้ 31.3 ล้านตัน ลดลง 3 ล้านตัน จากปี ที่แล้ว เพราะหันไปผลิต เอ
ทานอลมากขึ้น ส่ วนอินเดียจะมีน้ าตาล 25 ล้านตัน ซึ่งเป็ นตัวเลขต่าสุ ดของทางสมาคมโรงงานน้ าตาล
อินเดีย (ISMA) ได้ประมาณการณ์ไว้
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 The Russian Sugar Producers Association รายงานว่า อัตราภาษีนาเข้า
น้ าตาลทรายดิบในรัสเซี ย คาซัคสถาน และเบลารุ ส ในเดือนพฤศจิกายนจะอยูท่ ี่ 240 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน
เพิ่มขึ้นจาก 203 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ในเดือนตุลาคม และ 171 เหรี ยญสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 ยูเครนเก็บเกี่ยวบี้ทแล้ว 4.1
ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูก 95,000 เฮคแต ซึ่ งคิดเป็ น 29% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ และ
ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยอยูท่ ี่ 43 ตัน/เฮคแต สู งกว่าปี ที่แล้ว (38.4 ตัน/เฮคแต) ถึง ณ ขณะนี้ยงั คงมีโรงงานที่เปิ ดทา
การอยู่ 40 โรงงาน เทียบกับในปี ก่อนที่มี 7 โรงงาน โดยผลิตน้ าตาลทรายขาวได้ 332,900 ตัน จากบี้ท 2.6
ล้านตัน เทียบกับผลผลิตน้ าตาลทรายขาว 700,000 ตัน จากบื้ท 603,000 ตัน เมื่อปี ก่อน อัตราการหี บสกัด
12.8% เพิ่มขึ้นจาก 11.6% เมื่อปี ก่อน
อเมริกากลางและเหนือ
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปี 2557/2558 (ตุลาคมกันยายน) เม็กซิ โกจะผลิตน้ าตาลได้ 6.3 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 6.382 ล้านตัน ใน
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-3ปี 2556/2557 เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ซึ่ งรวมถึงฝนตกหนัก และคาดว่าการส่ งออกจะลดลง
เหลือ 1.7 ล้านตัน จาก 2.543 ล้านตัน ในปี 2556/2557 ส่ วน HFCS คาดว่าจะนาเข้าจานวน 1 ล้านตัน
ใกล้เคียงกับปี การผลิตก่อน
อเมริกาใต้
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 Datagro คาดว่าผลผลิตน้ าตาลของบราซิ ลในปี 2557/2558 จะมีจานวน
35.7 ล้านตัน ลดลงจาก 36.3 ล้านตัน ในประมาณการเดือนสิ งหาคม โดยผลผลิตน้ าตาลทางภาค
กลาง-ใต้จะมีจานวน 32.2 ล้านตัน ลดลงจาก 32.8 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน ซึ่ งปริ มาณอ้อยจะ
มีจานวน 552 ล้านตัน ลดลงจาก 560 ล้านตัน ที่ประมาณการในเดือนกันยายน สาหรับผลผลิตเอทา
นอลจะมีจานวน 24 พันล้านลิตร
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 มีรายงานการส่ งออกน้ าตาลของบราซิลในเดือนกันยายน 2557 ว่าอยูท่ ี่
2.248 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2.345 ล้านตัน ในเดือนสิ งหาคม และ 2.559 ล้านตัน
ในเดือนกันยายน 2556 ซึ่ งนับว่าเป็ นระดับต่าสุ ดในรอบ 6 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ที่ส่งออก 1.915
ล้านตัน ทั้งนี้ ปริ มาณการส่ งออกรวมในปี 2557/2558 (เมษายน-กันยายน) อยูท่ ี่ 11.812 ล้านตัน ลดลง
จาก 14.138 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาหรับปริ มาณการส่ งออกในเดือนกันยายน 2557
เป็ นน้ าตาลทรายขาว 444,100 ตัน และน้ าตาลทรายดิบ 1.765 ล้านตัน
วิจารณ์และความเห็น
ในสัปดาห์น้ ีราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มาก
นัก ตลาดให้ความสนใจเกี่ยวกับน้ าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 ซึ่ งสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการซื้ อขายลง
ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ปรากฎว่ามีการส่ งมอบน้ าตาลต่อตลาด 10,405 ล็อต หรื อ 528,628 เมตริ กตัน
โดยเป็ นน้ าตาลจากบราซิ ล ไทย และประเทศอื่น ๆ ในแถบอเมริ กากลาง หลังจากนั้นราคาน้ าตาล
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ท่ามกลางการซื้ อขายที่เบาบาง แม้วา่ ในช่วงสุ ดท้ายราคาน้ าตาลจะ
ปรับตัวขึ้นตามการซื้ อเนื่ องจากปั จจัยทางด้านนเทคนิคก็ตาม สาหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ
เข้ามาสนับสนุนคาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามแรงซื้ อและขายของกลุ่มกองทุนและ
นักเก็งกาไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา
..................................................
ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
6 ตุลาคม 2557
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