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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2557 – 2 มกราคม 2558 
 

       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 29 ธนัวาคม  2557 – 2 มกราคม 2558) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  เปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 1 มกราคม 2558  ตลาดปิดท าการเน่ือง
ในวนัข้ึนปีใหม่  และราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   
โดยปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด  ราคาน ้าตาลจึงเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ท่ามกลาง
ปริมาณการซ้ือขายท่ีเบาบาง  ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากปัจจยัภายนอก  โดยเฉพาะราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก
ท่ียงัคงปรับตวัลดลง  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึนสูงสุดนบัแต่เดือนมีนาคม 2549  และค่าเงินเรียลของ
บราซิลท่ีอ่อนตวัลง  หลงัธนาคารกลางของบราซิลประกาศวา่จะลดวงเงินในการแทรกแซงตลาดเหลือ
คร่ึงหน่ึง จากวนัละ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เหลือ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ ท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในวนัท าการแรกของปี 2558  ไดก้ดดนัให้ราคาน ้าตาล
ปรับตวัลดลงมาก  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม  2558 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 14.15-14.86 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  14.17 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต ์ หรือ 
3.61% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.54-15.24 เซนต ์และปิด
ตลาดท่ี 14.57 เซนต ์ลดลง 0.50 เซนต ์หรือ 3.32% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
2 มกราคม 2558 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
26 ธันวาคม  2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 14.86 14.15 14.17 14.70 -0.53 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.24 14.54 14.57 15.07 -0.50 
กรกฎาคม 2558 15.55 14.87 14.90 15.39 -0.49 
ตุลาคม 2558 15.93 15.30 15.34 15.77 -0.43 
มีนาคม 2559 16.62 16.08 16.12 16.51 -0.39 
พฤษภาคม 2559 16.69 

16.69 
16.18 16.20 16.58 -0.38 

กรกฎาคม 2559 16.68 16.17 16.19 16.57 -0.38 
ตุลาคม 2559 16.73 16.33 16.35 16.72 -0.37 
มีนาคม 2560 17.14 16.79 16.79 17.12 -0.33 
พฤษภาคม 2560 16.93 16.68 16.66 16.96 -0.30 
กรกฎาคม 2560 16.79 16.56 16.53 16.81 -0.28 
ตุลาคม 2560 16.88 16.59 16.58 16.90 -0.32 
       



-2- 
ข่าวทีส่ าคัญ 
เอเชีย 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 มีรายงานวา่  Economic Coordination Committee  ของปากีสถานไดเ้พิ่ม
ปริมาณการส่งออกน ้าตาลท่ีไดรั้บอนุญาตถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 จาก 500,000 เมตริกตนั  ไปเป็น
จ านวน 650,000 เมตริกตนั  และจะใหเ้งินอุดหนุนการส่งออก 10 รูปี/กิโลกรัม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของ
โรงงาน  โดย 2 รูปี/กิโลกรัม เป็นค่าขนส่งภายในประเทศ และอีก 8 รูปี/กิโลกรัม เป็นเงินสดช่วยเหลือแก่
โรงงาน  ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้งินทั้งส้ิน 6.5 พนัลา้นรูปี  ส าหรับสตอ็คน ้าตาลของปากีสถานมีจ านวน 1.05 ลา้นตนั  
ซ่ึงเพียงพอต่อการบริโภคถึงวนัท่ี 15 มีนาคม  โดยอตัราการบริโภคอยูท่ี่ 390,000 ตนั/เดือน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีซ่ึงเป็นสัปดาห์ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบ
กบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  แมว้า่ปริมาณการซ้ือขายจะไม่มากนกั  
และราคาเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ก็ตาม  โดยตลาดถูกกดดนัจากปัจจยัภายนอก  โดยเฉพาะราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549  และค่าเงิน
เรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง   แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองกดดนัให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหว
ลดลงถึงระดบั 14.15 เซนต ์  นบัวา่ต ่าสุดตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2557    ส าหรับในระยะสั้น ๆ  คาดวา่ราคา
น ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ดงัเช่นสัปดาห์
ท่ีผา่นมา 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5  มกราคม  2558 


