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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  1 – 5  ธันวาคม  2557 
       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 1 – 5 ธนัวาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  49  ของ

ปี 2557 ราคาน ้าตาลยงัคงปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดถูกกดดนัจากราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีลดต ่าลง  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็แกร่งข้ึน  และค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนตวั
ลง ในขณะท่ีอุปทานน ้าตาลโลกมีเป็นจ านวนมาก  และอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ  ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  กดดนัให้ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุด
ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 เป็นตน้มา  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม   
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.02-15.75 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  15.14 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.45 เซนต ์ หรือ 2.89%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.42-16.11 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.49 เซนต ์ลดลง 0.47 เซนต ์หรือ 2.94% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

 
ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  5  ธนัวาคม  2557 กระทรวงเกษตรและอาหารของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 4  
ธนัวาคม  2557 ยเูครนผลิตน ้ าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้1.865 ลา้นตนั  เทียบกบั 1.06 ลา้นตนั ในช่วงเวลา 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
5 ธันวาคม  2557 

ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
28 พฤศจิกายน 2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.75 15.02 15.14 15.59 -0.45 
พฤษภาคม
มมม 

2558 16.11 15.42 15.49 15.96 -0.47 
กรกฎาคม 2558 16.32 

332 
15.68 15.72 16.18 -0.46 

ตุลาคม 2558 16.65 16.06 16.07 16.53 -0.46 
มีนาคม 2559 17.35 16.74 16.76 17.26 -0.50 

50.50 พฤษภาคม 2559 17.40 16.87 16.89 17.37 -0.48 
48 กรกฎาคม 2559 17.41 16.88 16.89 17.39 -0.50 

ตุลาคม 2559 17.54 17.06 17.08 17.56 -0.48 
มีนาคม 2560 17.93 17.51 17.51 17.96 -0.45 
พฤษภาคม 2560 17.53 17.46 17.44 17.79 -0.35 
กรกฎาคม 2560 17.37 17.31 17.35 17.63 -0.28 
ตุลาคม 2560 17.37 17.31 17.32 17.62 -0.30 
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เดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ 26 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตอยู ่   เทียบกบั 18 โรงงานในช่วง
เวลาเดียวกนัของปี 2556 

วนัท่ี  4  ธนัวาคม  2557  กระทรวงเกษตรรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1  ธนัวาคม 2557 
รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูก 897,400  เฮคแต เทียบกบั  885,400 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน จากพื้นท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมดท่ีตั้งเป้าหมายไวเ้ม่ือเร่ิมเก็บเก่ียวในเดือนสิงหาคม 918,200 เฮคแต (ซ่ึงรวมถึง
พื้นท่ีบ้ีทท่ีไดรั้บความเสียหายและท่ีใชส้ าหรับท าอาหารสัตว)์ ผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 33.226 ลา้นตนั 
ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 37.04 ตนั/เฮคแต เทียบกบัผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้  38.495 ลา้นตนั และผลผลิตบ้ีท
เฉล่ียอยูท่ี่ 43.45 ตนั/เฮคแต  ในปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี  5  ธนัวาคม  2557 มีรายงานวา่  ปริมาณออ้ยเขา้หีบของเมก็ซิโกเพียงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2557 มีจ านวน 2.35 ลา้นตนั  และผลิตน ้าตาลได ้217,375 ตนั 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 2  ธนัวาคม  2557  กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานวา่ในเดือนพฤศจิกายน 2557 
บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 1,743,500 ตนั ลดลงจาก 2,107,100 ตนั ในเดือนตุลาคม 2557 และยงั
ต ่ากวา่ 1,835,900 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน 2556 
 
เอเชีย 

วนัท่ี  4  ธนัวาคม  2557  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี 
2557/2558  (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557  อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 1.781 ลา้นตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 1.140 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีโรงงานจ านวน 297 โรงงาน ท่ีเปิดท าการ
ผลิต เพิ่มข้ึนจาก 262 โรงงานในปีก่อน  และในปี 2556/2557 มีโรงงาน 509 โรงงานท่ีท าการผลิต 
 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบ
กบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ตลาดยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากอุปทาน
น ้าตาลโลกเป็นจ านวนมาก  ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง  เงิน
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน และเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกั  กดดนัให้ราคา
น ้าตาลในเดือนใกลเ้ม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557  ลดลงถึงระดบัต ่าสุดตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ท่ีระดบั  
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15.02 เซนต ์ ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน  ประกอบกบัตลาดอยูใ่นขอบเขต
ของการขายมากเกินไป (Oversold)  ราคาน ้าตาลมีโอกาสท่ีจะปรับตวัข้ึนไดบ้า้งตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยั
ทางดา้นเทคนิค (Technical Rebounded)  
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

8  ธันวาคม   2557 
 


