
สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   30  มิถุนายน  - 3 กรฎาคม 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 30  มิถุนายน – 4 กรกฎาคม  2557) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ท่ี  26 ของปี 2557 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั   โดยในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 ตลาดปิดท าการ 
เน่ืองจากเป็นวนัชาติของสหรัฐฯ (Independence Day) โดยราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวั
ลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยเฉพาะในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2557  ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 ปรากฎวา่ราคา
น ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 4 เดือน และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.62 เซนต ์ ปรากฏวา่มีการส่ง
มอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 761 ล็อต  หรือ 38,660  เมตริกตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากอเมริกากลาง ไดแ้ก่ฮอนดูรัส  
เอลซลัวาดอร์ และนิคารากวั ปริมาณการส่งมอบนอ้ยบ่งช้ีถึงภาวะอุปสงคท่ี์อ่อนแอในระยะสั้น และหลงัจาก
นั้นราคาเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั  ตลาดยงัคงรอคอยรายงานการหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน 2557 จาก Unica ราคาน ้าตาลนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 
2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.65-18.29 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.81 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์
ก่อน 0.51 เซนต ์  หรือ 2.78%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 19.06-
19.48 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 19.21 เซนต ์ลดลง 0.28 เซนต ์หรือ 1.44% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยรร์ค หมายลล   11  (ลซนต์/ปรนด์) 
 

 
 

ลดืรนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดลมื่รวนัที่ 

3 กรกฎาคม  2557 
ราคาปิดลมื่รวนัที่ 

27 มิถุนายน  2557 
ลปลีย่นแปลง 
ลพิม่ (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2557 17.21 16.49 16.62* 16.85  -0.23 
ตุลาคม 2557 18.29 17.65 17.81  18.32  -0.51 
มีนาคม 2558 19.48 19.06 19.21  19.49  -0.28 
พฤษภาค
มมมม 

2558 19.50 19.13 19.29  19.49  -0.20 
กรกฎาคม 2558 19.47 19.13 19.30  19.45  -0.15 
ตุลาคม 2558 19.62 19.30 19.47  19.56  -0.09 
มีนาคม 2559 19.99 19.69 19.81  19.87  -0.06 
พฤษภาค
ม 

2559 19.77 19.65 19.76  19.78  -0.02 
กรกฎาคม 2559 19.74 19.62 19.72  19.72  - 
ตุลาคม 2559 19.93 19.78 19.89  19.82  +0.07 
มีนาคม 2560 20.26 20.09 20.21  20.10  +0.11 
พฤษภาค
ม 

2560   20.16  20.03  +0.13 
**เป็นราคาปิดคร้ังสุดทา้ยของสัญญาเดือนกรกฎาคม  2557  เม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2557 
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 ่าวทีส่ าคัญ 
 วนัท่ี  3 กรกฎาคม 2557    E D & F Man ปรับปรุงปริมาณน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 
2557/2558  เพิ่มข้ึนอีก 400,000 ตนั เป็น 2.8 ลา้นตนั เป็นผลมาจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในอีย ู  สหรัฐอเมริกา  
และ ไทย และยงักล่าวถึงประเทศอินเดียอีกวา่ปริมาณน ้ าตาลในปีหนา้อาจจะไม่ถึง 25 ลา้นตนัเป็นผลมา
จากปริมาณฝนท่ีลดนอ้ยลง 

 น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 ตลาดน ้าตาลนิวยอร์คหมายเลข 11 ส้ินสุด
ระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 761 
ล็อต หรือ 38,660 เมตริกตนั เป็นน ้าตาลจากอเมริกากลาง  ไดแ้ก่ฮอนดูรัส  เอลซลัวาดอร์  และนิคารากวั ผูรั้บ
มอบไดแ้ก่  Louis Dreyfus Commodities   492 ล็อต  และ  CSC Sugar LLC  269  ล็อต 
 
ยุโรปตะวนัรรก 

วนัท่ี  4 กรกฎาคม 2557  The Federal Customs Service รายงานการน าเขา้น ้าตาลของรัสเซีย
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557  โดยน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 441,500 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 349,800 ตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และน ้าตาลทรายขาวจ านวน 110,400 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 28,000 ตนั  ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 วนัท่ี  2 กรกฎาคม 2557   Soyuzrossakhar รายงานวา่ อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซีย  
คาซคัสถาน และเบลารุส ในเดือนสิงหาคม 2557 จะอยูท่ี่ระดบั 171 เหรียญสหรัฐฯ /ตนั  ลดลงจาก 205 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนกรกฎาคม ส่วนปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซีย ในปีปัจจุบนัคาด
วา่จะเพิ่มข้ึน 600,000-650,000 เมตริกตนั เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทท่ีลดลงในปีก่อน  และในเดือน
ธนัวาคม 2556-กุมภาพนัธ์ 2557  รัสเซียไดน้ าเขา้น ้าทรายดิบแลว้ 490,000 เมตริกตนั 
รลมริกากลางและลหนืร 
 วนัท่ี  4 กรกฎาคม 2557  ส านกังานการคา้สหรัฐฯ (USTR) ไดป้ระกาศจดัสรรโควตาน าเขา้น ้าตาล
ทรายดิบในปี 2556/2557 เพิ่มเติม จากประเทศท่ีไม่สามารถส่งน ้าตาลไปยงัสหรัฐฯ ได ้โดยจดัสรรเป็นราย
ประเทศ จ านวน 99,290 ตนั (Raw Value) โดยประเทศท่ีไดรั้บโควตาน าเขา้น ้าตาลทรายดิบมากสุด ไดแ้ก่ 

1. สาธารณรัฐโดมินิกนั 18,512 ตนั 
2. บราซิล  15,251 ตนั 
3. ฟิลิปปินส์  14,199 ตนั 

ส่วนประเทศไทยไดรั้บเพิ่มเติมจ านวน 1,473 ตนั (Raw Value) หรือ 1,411 ตนั (Commercial Value) 
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วนัท่ี  2 กรกฎาคม 2557  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโก ปี 2556/2557 
เพียง  ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2557  ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 ลปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 785,333 775.783 +1.23 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 54,192,507 61,283,993 -11.57 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,006,914 6,959,854 -13.69 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.08 11.36 -2.46 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.65 8.97 -14.72 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 69.01 79.00 -12.65 

 
 อน่ึง  ยงัคงมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยูจ่  านวน 8 โรงงาน จากทั้งหมด 52 โรงงานท่ีเปิดหีบใน

ฤดูกาลน้ี  โดยมี 1 โรงงานท่ีคาดวา่จะปิดหีบในสัปดาห์น้ี ซ่ึงโรงงานท่ีเหลืออยูค่าดวา่จะปิดหีบหมดทุก
โรงงานภายในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2557 
 
รลมริกาใต้ 

วนัท่ี  3 กรกฎาคม 2557  บริษทัท่ีปรึกษา Canaplan รายงานวา่  ถา้สภาพอากาศในภูมิภาคทางภาค
กลาง-ใตข้องบราซิลยงัแหง้แลง้ต่อไป อาจจะท าใหท้างโรงงานตอ้งทิ้งออ้ยมากสุดถึงประมาณ 20 ลา้นตนั 
ใหค้า้งอยูใ่นไร่ เพราะไม่โตพอท่ีจะเก็บเก่ียวได ้ โดยคาดวา่ปริมาณออ้ยจะอยูท่ี่ 555 ลา้นตนั ขณะท่ีบริษทั 
Banco Pine คาดวา่ปริมาณออ้ยในภาคกลาง-ใตอ้าจจะลดลงเหลือ 565 ลา้นตนั จาก 579 ลา้นตนั และใน
ขณะเดียวกนัทางผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของ Unica กล่าววา่ปริมาณออ้ยน่าจะนอ้ยกวา่ 580 ลา้นตนั ท่ีคาดไว้
ในเดือนเมษายน  โดยจะมีการประกาศตวัเลขท่ีปรับปรุงใหม่ในปลายเดือนกรกฎาคมน้ี 
 วนัท่ี 2 มิถุนายน  2557   กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานตวัเลขส่งออกน ้าตาลเดือนมิถุนายน 
2557 ดงัน้ี 
 

รายการ มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2556 
น ้าตาลทรายดิบ (ลา้นตนั) 1.49 1.19 1.79 
น ้าตาลทรายขาว (ตนั) 369,800 270,800 417,400 
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วนัท่ี 30  มิถุนายน 2557 มีรายงานวา่ Datagro ปรับลดประมาณการผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล    ในปี 2557/2558  ลงเหลือ 560.5 ลา้นตนั จาก 574.6 ลา้นตนั  ในประมาณการเม่ือเดือน
มีนาคม  และจาก 596.9 ลา้นตนั  ในปี 2556/2557  ส าหรับผลผลิตน ้าตาลท่ีปรับปรุงใหม่จะมีจ านวน 32.3 
ลา้นตนั (tel quel)   ลดลงจาก 33.2 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนมีนาคม  

ลรลชีย 
 วนัท่ี  4 กรกฎาคม 2557  มีรายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของเวยีดนามในปี 2556/2557  มีจ  านวน
ทั้งส้ิน 1.7 ลา้นตนั โดยเป็นน ้ าตาลจากออ้ย 1.59 ลา้นตนั  ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลทรายขาวจากการแปรรูป
น ้าตาลทรายดิบ 

วนัท่ี 2 มิถุนายน  2557   มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั จะเปิดประมูลขายน ้าตาล  
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี  2557/2558 งวดส่งมอบ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558  งวดส่งมอบ             
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2558 และงวดส่งมอบ 1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2558  ในวนัองัคารท่ี                  
8 กรกฎาคม  2557  รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

  
งวดส่งมรบ J-Spec (MT.) Hi-Pol. (MT.) รวม (MT.) 

1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2558 48,000.00 37,333.33 85,333.33 
1 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2558 24,000.00 37,333.33 61,333.33 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2558 24,000.00 24,000.00 48,000.00 

รวม 96,000.00 98,666.66 194,666.66 

 
วจิารณ์และความลห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน 
แรงขายเพื่อช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือน ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลของเดือนกรกฎาคม 2557  ลดลงถึงระดบัต ่าสุดใน
รอบ 4 เดือน  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.62 เซนต ์(30 มิถุนายน 2557) ปรากฎวา่มีการส่งมอบน ้าตาลต่อ
ตลาดเพียง 761 ล็อต  หรือ 38,660 เมตริกตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากอเมริกากลาง (ฮอนดูรัส  เอลซลัวาดอร์ และ    
นิคารากวั)  ซ่ึงบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่อุปสงคน์ ้าตาลในระยะใกลค้่อนขา้งท่ีอ่อนแอ  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หาก
ปราศจากปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและ
ขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

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

  บริษัท ร้รยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
7 กรกฎาคม 2557 



 

  
 


