
สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12  ธันวาคม  2557 
 

       ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 8 – 12 ธนัวาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  50  
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลยงัคงปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ในช่วงตน้ของ
สัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืน (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ  แต่หลงัจาก Unica รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงั
ของเดือนพฤศจิกายน  ซ่ึงปรากฏวา่มีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้  ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ียงัคงปรับตวัลดลง  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน  และค่าเงินเรียลของ
บราซิลท่ีอ่อนค่าลง  แรงขายท่ีมีเขา้มาในช่วงทา้ยของสัปดาห์ไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบั
ต ่าสุดนบัแต่วนัท่ี 26 กนัยายน เป็นตน้มา  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม   
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.96-15.62 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย  14.98 เซนต ์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.16 เซนต ์ หรือ 1.06%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.35-15.94 
เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.37 เซนต ์ลดลง 0.12 เซนต ์หรือ 0.77% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

12 ธันวาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
5 ธันวาคม  2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 15.62 14.96 14.98 15.14 -0.16 
พฤษภาคม
มมม 

2558 15.94 15.35 15.37 15.49 -0.12 
กรกฎาคม 2558 16.14 15.62 15.66 15.72 -0.06 
ตุลาคม 2558 16.45 15.99 16.03 16.07 -0.04 
มีนาคม 2559 17.12 16.69 16.74 16.76 -0.02 
พฤษภาคม 2559 17.21 16.81 16.82 16.89 -0.07 
กรกฎาคม 2559 17.19 16.78 16.79 16.89 -0.10 
ตุลาคม 2559 17.35 16.93 16.93 17.08 -0.15 
มีนาคม 2560 17.72 17.33 17.32 17.51 -0.19 
พฤษภาคม 2560 17.64 17.25 17.24 17.44 -0.20 
กรกฎาคม 2560 17.55 17.11 17.12 17.35 -0.23 
ตุลาคม 2560 17.56 17.17 17.15 17.32 -0.17 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  11  ธนัวาคม  2557 The Russian Sugar Producers Association  รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี  8 
ธนัวาคม 2557  โรงงานน ้าตาลของรัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 4.168 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.658 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และบ้ีทท่ีรับเขา้สู่โรงงาน 29.09 ลา้นตนั ลดลงจาก 31.41 ลา้นตนั ในปีก่อน  
และมีโรงงาน 30 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่  ลดลงจาก 56 โรงงาน ในปีก่อน 

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ศุลกากรรัสเซียรายงานวา่ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม – 
ตุลาคม) รัสเซียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 556,600 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 417,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน  และน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 238,600 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 59,400 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน 

วนัท่ี 11  ธนัวาคม  2557  กระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม   2557 
ยเูครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทไดจ้  านวน 1.916 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1.097 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน  และเกษตรกรเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 15.5 ลา้นตนั จากพื้นท่ีเพาะปลูก 331,000 เฮคแต หรือ 99% ของ
พื้นท่ีเพาะปลูก  มีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 13.6 ลา้นตนั  ปริมาณบ้ีทเฉล่ีย 46.8 ตนั/เฮคแต  อตัราการหีบ
สกดั 14.1% เพิ่มข้ึนจาก 13.1% ในปีก่อน 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ
สหรัฐฯ ในปี 2557/2558 เทียบกบัปี 2556/2557  และ ปี 2555/2556 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2557/2558 (ประมาณการ) 

ปี 
2556/2557 ปี 

2555/2556 ธนัวาคม พฤศจิกายน (ประมาณ
การ) 

สตอ็คตน้ปี 1,796 1,796 2,158 1,979 
ผลผลิตน ้าตาล 8,610 8,462 8,457 8,982 
    จากบ้ีท 4,870 4,870 4,794 5,076 
    จากออ้ย 3,740 3,592 3,663 3,906 
          ฟลอริดา  1,915 1,770 1,759 1,867 
          ฮาวาย 180 180 168 179 
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          หลุยส์เซียนา 1,520 1,520 1,591 1,686 
          เทก็ซสั 125 122 145 173 
ปริมาณการน าเขา้ 3,513 3,471 3,742 3,224 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,479 1,479 1,302 957 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 400 400 305 136 
     อ่ืน ๆ 1,634 1,592 2,135 2,131 
     เมก็ซิโก 1,624 1,582 2,130 2,124 
อุปทานรวม 13,919 13,729 14,357 14,184 
     การส่งออก 250 250 306 274 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 11,994 11,994 12,255 11,752 
        -อาหาร 11,859 11,859 11,828 11,487 
       - อ่ืน ๆ 135 135 427 265 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,244 12,244 12,561 12,026 
สตอ็คปลายปี 1,675 1,485 1,796 2,158 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

13.7 12.1 14.3 17.9 

 
วนัท่ี  11  ธนัวาคม  2557  กระทรวงเกษตรของเมก็ซิโก รายงานผลผลิตประจ าสัปดาห์ เพียง ณ 

วนัท่ี 6  ธนัวาคม  2557 ของเมก็ซิโกวา่ ผลิตน ้าตาลได ้ 130,535 ตนั (tel  quel)  เพิม่ข้ึนจาก 122,133 ตนั  
ในช่วงสัปดาห์เดียวกนัของปีก่อน  และผลผลิตรวมในฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ านวน  
347,908 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 250,391 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 3.695 ลา้น
ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.949 ลา้นตนั ในปีท่ีผา่นมา แต่ผลผลิตออ้ยลดลงอยา่งมากมาอยูท่ี่ 80.14 ตนั/เฮคแต  จาก 
86.58 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน อตัราการหีบสกดั 9.42% เพิ่มข้ึนจาก 8.49% ในปีก่อน  

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2557 ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 554,085.0 571,197.8 -3.00 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,499.4 33,120.9 -4.90 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 25,183.2 24,323.3 +3.54 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 137.14 133.56 +2.66 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.51 45.56 -4.50 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.49 54.44 +3.77 

 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557  ABARES  ของออสเตรเลีย คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2557/2558 จะอยูท่ี่ 
4.600 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึน 5% จาก 4.380 ลา้นตนั ในปี 2556/2557 เน่ืองมาจากพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน 2% เป็น 381,000 เฮคแต จาก 375,000 เฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาล/เฮคแตจะ 
เพิ่มข้ึนประมาณ 3%   ปริมมาณออ้ยในฤดูการผลิตน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 31.6 ลา้นตนั  จาก 30.5 ลา้นตนั  โดย
ปริมาณออ้ยเฉล่ียอยูท่ี่ 83 ตนั/เฮคแต  จาก 81 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  ส าหรับการส่งออกน ้าตาลน่าจะเพิ่มข้ึน 
5.5% เป็น 3.278 ลา้นตนั จาก 3.107 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ 
 
เอเชีย 

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557  มีรายงานวา่สมาคมน ้าตาลจีนและโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของจีนไดต้กลงท่ี
จะจ ากดัการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบนอกโควตา (out-of-quota) ในช่วงมกราคม-กนัยายน 2558  เหลือจ านวน 
1.9 ลา้นตนั  อน่ึง  จีนอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลตามพนัธะ WTO เป็นจ านวน 1.95 ลา้นตนั  เสียภาษีน าเขา้ใน
อตัรา 15%  ในขณะท่ีการน าเขา้น ้าตาลนอกโควตาจะเสียภาษีน าเขา้ในอตัรา 50%  ซ่ึงหมายความวา่  ถา้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงดงักล่าว  ในปี 2558 จีนจะน าเขา้น ้าตาล 3.8 ลา้นตนั  ซ่ึงมากกวา่ประมาณการน าเขา้
ในปี 2557  ท่ีคาดวา่จะมีจ านวน 3.5 ลา้นตนั   

วนัท่ี 11  ธนัวาคม  2557  สมาคมน ้าตาลจีน (CAS) รายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 (ตุลาคม-
กนัยายน) จนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน จีนผลิตน ้าตาลได ้ 494,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 
748,200 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยผลผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทลดลงเหลือ 426,200 ตนั จาก 461,400 
ตนั ในปีก่อน และผลิตน ้าตาลจากออ้ยจะลดลงเหลือ 67,800 ตนั จาก 286,800 ตนั  ในปีก่อน  
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วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557  มีรายงานวา่ รัฐบาลอินโดนีเซียจะอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 

2558  เป็นจ านวน 2.8 ลา้นตนั  ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2557   โดยในไตรมาสแรกของปี 2558  จะอนุญาตให้
น าเขา้ 600,000 ตนั  

วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2557 SRA  รายงานปริมาณออ้ย และผลผลิตน ้าตาล ของฟิลิปปินส์ในฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2557 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 586,480 598,885 -2.07 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 6,276,024 6,207,200 +1.11 
ผลผลิตน ้าตาล (%) 9.34 9.65 -3.15 

 
วจิารณ์และความเห็น 
               ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบ
กบัสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง  ค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน และเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง ซ่ึงส่งผลใหผู้ผ้ลิตและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ท าการเท
ขายน ้าตาลออกมา  และกดดนัใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงต ่ากวา่ 15.00 เซนต ์ จนถึงระดบั 
14.96 เซนต ์ นบัวา่ต ่าสุดตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มา
สนบัสนุนตลาด  คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน  ตามปัจจยัภายนอกท่ีมากระทบ  ไม่วา่จะเป็น
ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ และค่าเงินเรียลของบราซิล  ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15  ธันวาคม   2557 
 


