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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   7 – 11  กรฎาคม 2557 
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 7 – 11 กรกฎาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  27 

ของปี 2557 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของ
กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูกกดดนัจากอุปสงคท่ี์ซบเซา  ประกอบกบั Unica รายงานขอ้มูล
การหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน 2557  ปรากฏวา่ปริมาณออ้ยเขา้
หีบมีมากถึง 44.05 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนเกือบ 50%  จาก 29.40 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และท าให้
ในเดือนมิถุนายนมีออ้ยเขา้หีบถึง 85.59 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 31.6%  จาก 65.06 ลา้นตนั ในเดือนมิถุนายน 2556  
ส่วนปริมาณออ้ยสะสมตั้งแต่เปิดหีบมีจ านวน 202.94 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 11% จาก 182.74 ลา้นตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตได ้10.34 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 15.6% จาก 8.95 ลา้นตนั และปริมาณเอ
ทานอลท่ีผลิตได ้ 8.45 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 10.1% จาก 7.68 พนัลา้นลิตร   แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่น
กดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 4 เดือนคร่ึง  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม
สัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.00-17.78 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.07 เซนต ์ 
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.74 เซนต ์ หรือ 4.15%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 18.78-19.21 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 18.86 เซนต ์ลดลง 0.35 เซนต ์หรือ 1.82% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
 
 
 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

11 กรกฎาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

3 กรกฎาคม  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2557 17.78 17.00 17.07  17.81  -0.74 
มีนาคม 2558 19.21 18.78 18.86  19.21  -0.35 
พฤษภาค
มมมม 

2558 19.30 18.89 19.04  19.29  -0.25 
กรกฎาคม 2558 19.32 18.91 19.08  19.30  -0.22 
ตุลาคม 2558 19.50 19.10 19.28  19.47  -0.19 
มีนาคม 2559 19.83 19.42 19.69  19.81  -0.12 
พฤษภาค
ม 

2559 19.78 19.41 19.67  19.76  -0.09 
กรกฎาคม 2559 19.77 19.44 19.65  19.72  -0.07 
ตุลาคม 2559 19.92 19.69 19.88  19.89  -0.01 
มีนาคม 2560 20.27 20.04 20.23  20.21  +0.02 
พฤษภาค
ม 

2560 - - 20.18  20.16  +0.02 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 9  กรกฎาคม 2557  Czarnikow  คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกในปี 2557/2558 จะอยูท่ี่ 184.3 
ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 184 ลา้นตนั ในปีก่อน  ขณะท่ีปริมาณความตอ้งการบริโภคในปี 2558  จะอยู่
ท่ี 183.8 ลา้นตนั  แต่ตวัเลขการบริโภคท่ีไม่ไดบ้นัทึกไวจ้  านวน 1 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ท าใหใ้น
ปี 2557/2558 จะมีปริมาณน ้าตาลโลกส่วนขาด  (Deficit) 500,000 ตนั  
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 9  กรกฎาคม 2557 สถาบนัศึกษาตลาดสินคา้เกษตร (IKAR) ของรัสเซียรายงานผลผลิต
น ้าตาลจากบ้ีทของรัสเซียในปี 2557 จะอยูท่ี่ 4.404 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4.391 ลา้นตนั  ในปี 2556  ขณะท่ี
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ืทในปีน้ีจะเพิ่มข้ึน 1.4% เป็น 916,000 แฮคแต   
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2557  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโก ปี 2556/2557 
เพียง  ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2557  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 789,490 779,854 +1.27 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 54,309,246 61,426,773 -11.59 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,016,578 6,973,300 -13.72 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.08 11.35 -2.38 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.62 7.66 -0.52 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 68.79 78.77 -12.67 
อน่ึง  ยงัคงมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยูจ่  านวน 3 โรงงาน จากทั้งหมด 52 โรงงานท่ีเปิดหีบในฤดูกาลน้ี   

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี   11 กรกฎาคม 2557   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2557 ดงัน้ี 

 
รายการ 2557/2558 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 202,937.0 182,738.3 +11.05 
0505 ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 10,338.7 8,948.9 +15.53 

ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 8,452.2 7,678.3 +10.08 
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ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 124.47 123.01 +1.19 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 42.95 41.78 +2.80 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 57.05 58.22 -2.01 

 
เอเชีย 

วนัท่ี   11 กรกฎาคม 2557  The  Hindu Business Line รายงานวา่สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย 
(ISMA) คาดการณ์ในเบ้ืองตน้วา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 25.3 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 
4% จาก 24.3 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะเพิ่มข้ึน 2% เป็น 5.23 ลา้นเฮคแต  โดย
รัฐท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกลดลงไดแ้ก่  Uttar Pradesh (ลด 9%) และ Tamil Nadu (ลด 7%) ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ 
Maharashtra (เพิ่ม 13%) และ Kamataka (เพิ่ม 5%) 

วนัท่ี 9  กรกฎาคม 2557   มีรายงานวา่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556/2557 (ตุลาคม-กนัยายน) 
อินเดียส่งออกน ้าตาลจ านวน 1,753,840 ตนั เทียบกบั 348,000 ตนั ท่ีส่งออกทั้งส้ิน ในปี  2555/2556  โดยในปี 
2556/2557 ส่งออกไปยงัอิหร่าน 365,880 ตนั  ซูดาน 242,654 ตนั  ศรีลงักา 224,391 ตนั  สหรัฐอาหรับ           
เอมิเรสต ์141,388 ตนั  และโซมาเลีย 127,077 ตนั   

วนัท่ี 8  กรกฎาคม 2557   SRA รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายของฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 
2556/2557 (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2557   เป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 2.441 ลา้นตนั  
ลดลงจาก 2.457 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเป็นน ้าตาลรีไฟน์ 1.027 ลา้นตนั เทียบกบั 
1.055 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 24.828 ลา้นตนั  เทียบกบั 24.751 ลา้นตนั ในปี
ก่อน  และสัดส่วนน ้าตาลทรายดิบท่ีผลิตได ้9.83% ลดลงจาก 9.93% ในปีก่อน 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 มีรายงานวา่บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทราย
ดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2557/2558 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec 
(MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

Hi-Pol        
(MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

1 มีนาคม     - 15 พฤษภาคม 2558 
 
 
 

Louis Dreyfus - - 12,000 69 
1 พฤษภาคม  - 15 กรกฎาคม 2558 
 

Itochu  12,000 43 - - 
Louis Dreyfus - - 12,000 60 

1 กรกฎาคม  - 15 กนัยายน 2558 
 
 

Itochu  24,000 58 - - 
Louis Dreyfus - - 12,000 58 
Mitsui & Co Ltd   12,000 58 

รวม 36,000 53.0000 48,000 61.2500 
รวมทั้งส้ิน  84,000  เมตริกตัน  พรีเมี่ยมเฉลีย่  57.7143  จุด 
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สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลติปี 2557/2558 
 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลอืไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2558 60,000.00 (45.00%) 69.0000 73,333.33 (55.00%) 
 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2558 96,000.00 (72.00%) 59.1250 37,333.33 (28.00%) 
 1 กรกฎาคม  – 15 กนัยายน  2558 48,000.00 (36.00%) 58.0000 85,333.34 (64.00%) 
              รวม/เฉลีย่ 204,000.00 (51.00%) 61.7647 196,000.00 (49.00%) 

 
 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ส านกังานสถิติของปากีสถานรายงานวา่ในช่วงกรกฎาคม 2556-พฤษภาคม 

2557  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลเป็นจ านวน 580,080 ตนั  ลดลง 46.12% จาก 948,964 ตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  อน่ึง รายงานข่าวทางธุรกิจปรากฏวา่ผลผลิตน ้าตาลของปากีสถานในปีน้ีมีจ  านวน 5.33 
ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 6.07%  จาก 5.03 ลา้นตนั  ในปีก่อน  ส าหรับปริมาณการบริโภคน ้ าตาลภายในประเทศมี
จ านวน 4.5 ลา้นตนั  
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อน ตามแรงขายเพื่อช าระบญัชี (Long Liquidation) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 
เน่ืองจากตลาดขาดปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน  กอปรกบัตลาดถูกกดดนัจากอุปสงคท่ี์ซบเซา  และ Unica 
รายงานการหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน 2557  ปรากฏวา่เพิ่มข้ึน
ค่อนขา้งมาก  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุด
ในรอบ 4 เดือนคร่ึง   และในระยะสั้น ๆ คาดวา่ตลาดยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่ม
กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15 กรกฎาคม 2557 


