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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  10- 14  พฤศจิกายน  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 10 – 14 พฤศจิกายน  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  
46  ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แมว้า่ตลาดจะถูกกดดนัจากภาวะ
ฝนตกในบราซิล  ซ่ึงคาดวา่จะท าใหผ้ลผลิตออ้ยและน ้าตาลในฤดูการผลิตใหม่เพิ่มมากข้ึน  ประกอบกบัเงิน
เรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลงค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ กระตุน้ให้ผูส่้งออกของบราซิล
ท าการขายน ้าตาลออกมามากข้ึน  อยา่งไรก็ดีในระดบัราคาท่ีต ่ามีแรงซ้ือจากประเทศผูน้ าเขา้และแรงซ้ือ
ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ท าใหร้าคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  ก่อนท่ีจะอ่อนตวัลงตามแรงขายเพื่อท าก าไร และ
ตามท่ีองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO)  คาดวา่ในปี 2557/2558 จะเกิดน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 
473,000 ตนั  ลดลงจาก 1.3 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนสิงหาคม  และในปี 2558/2559 จะเกิดผลผลิต
น ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2-2.5 ลา้นตนั  ส่งผลกระทบต่อตลาดไม่มากนกั ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด
นิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.54-16.44 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย
ท่ี 15.90 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.21 เซนต ์  หรือ 1.34%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.91-16.69 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 16.22 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.15 เซนต ์
หรือ 0.93% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

14 พฤศจิกายน 2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
7 พฤศจิกายน 2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

มีนาคม 2558 16.44 15.54 15.90 15.69 +0.21 
พฤษภาคม
มมม 

2558 16.69 15.91 16.22 16.07 +0.15 
กรกฎาคม 2558 16.86 16.16 16.43 16.34 +0.09 
ตุลาคม 2558 17.21 16.59 16.80 16.77 +0.03 
มีนาคม 2559 17.97 17.40 17.55 17.58 -0.03 

+0.01 พฤษภาคม 2559 18.04 17.50 17.65 17.64 +0.01 
กรกฎาคม 2559 17.93 17.52 17.65 17.64 +0.01 
ตุลาคม 2559 18.10 17.76 17.82 17.82 - 
มีนาคม 2560 18.42 18.20 18.24 18.20 +0.04 
พฤษภาคม 2560 18.09 18.09 18.11 17.99 +0.12 
กรกฎาคม 2560   17.91 17.78 +0.13 
ตุลาคม 2560   17.90 17.70 +0.20 
       



www.sugarzone.in.th 

-2- 
ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดวา่ในปี 2558/2559 จะเกิด
ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) จ านวน 2-2.5 ลา้นตนั เน่ืองสภาพอากาศเลวร้ายท่ีคาดวา่จะท าให้
ผลผลิตลดลง และไดล้ดประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) ในปี 2557/2558 (ตุลาคม-
กนัยายน)  ลงเหลือ 473,000 ตนั จากท่ีไดป้ระมาณการณ์ไวท่ี้ 1.3 ลา้นตนั เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา  
นอกจากน้ียงัคาดวา่ปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกจะเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียต่อปีท่ี 1.95% หรือเท่ากบัระมาณ 
3.5 ลา้นตนั/ปี   
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  กระทรวงเกษตรและอาหารของยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 12 
พฤศจิกายน  2557 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทได ้13.9 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 304,000 เฮคแต  หรือ 93% ของ
พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  ปริมาณผลผลิตบ้ีท อยูท่ี่ 45.6 ตนั/เฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 40.1 ตนั/เฮตแต ในปีก่อน   มี
โรงงานท่ีท าการผลิตจ านวน 44 โรงงาน เทียบกบั 34 โรงงานในปีก่อน  และมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 
10.38 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้1.45 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 758,100 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  อตัราการหีบสกดั 14.0% เพิ่มข้ึนจาก 12.9% ในปีก่อน 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  The Russian Sugar Producers Union  รายงานวา่ ในปี 2557/2558 
เพียง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้  3.45 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.7 
ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยผลผลิตบ้ีทท่ีเขา้สู่โรงงานมีจ านวน 26.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 
25.2 ลา้นตนั ในปีก่อน   และบ้ีทผา่นกระบวนการผลิต 23.1  ลา้นตนั  เทียบกบั 21.0 ลา้นตนั ในปีก่อน  
โดยมีโรงงาน  6 โรงงานท่ีปิดท าการผลิตแลว้ ยงัคงเหลือ 64 โรงงานท่ีเปิดท าการผลิตอยู ่  เทียบกบั 71 
โรงงาน ในปีก่อน อตัราการหีบสกดั 14.9% เพิ่มข้ึนจาก 12.9% ในปีก่อน 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557  กระทรวงเกษตรของเบลารุส รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน  
2557  เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจ านวน 4.1 ลา้นตนั  จาก 87.4% ของพื้นท่ีเพาะปลูก โดยยงัคงเหลือพื้นท่ี
เพาะปลูกอีก 12,950 เฮคแต ท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียวบ้ีท   ผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่ 46.2 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 44.5 ตนั/
เฮคแต ในปีก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้าตาลลดลงมาอยูท่ี่ 16.60% จาก 16.70%  โดยมี 4 โรงงานผลิตน ้าตาลจาก
บ้ีทได ้253,100 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,860,000 ตนั  อตัราการหีบสกดั  13.6%  
 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2557  กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดการณ์วา่ในปี 2557/2558  ฝร่ังเศส
จะเกบ็เก่ียวบ้ีทได ้37.715 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 36.89 ลา้นตนั ในประมาณเดือนตุลาคม เน่ืองมาจากมีฝนตก
ในช่วงฤดูร้อน  ผลผลิตเพิ่มข้ึน 11.8% จาก 33.749 ลา้นตนั ในปีก่อน และเพิ่มข้ึนมากกวา่ 9.7% ของ  
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ค่าเฉล่ียหา้ปี  และยงัไดค้าดการณ์ใหม่วา่โดยผลผลิตบ้ีทเฉล่ียจะอยูท่ี่ 92.7 ตนั/เฮคแต  ( เปอร์เซนตน์ ้าตาล
มาตรฐาน เท่ากบั 16%)  เพิ่มข้ึนจาก 90.9 ตนั/เฮคแต  ในเดือนท่ีแลว้  และ 85.7 ตนั/เฮคแต  ในปี 
2556/2557  พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน 1,000 เฮคแต  จาก 407,000 เฮคแต ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 394,000 
เฮคแตในปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาล
ของสหรัฐฯ 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 พฤศจิกายน ตุลาคม (ประมาณการ) 
สตอ็คตน้ปี 1,796 1,810 2,158 1,979 
ผลผลิตน ้าตาล 8,462 8,542 8,457 8,982 
    จากบ้ีท 4,870 4,970 4,794 5,076 
    จากออ้ย 3,592 3,572 3,663 3,906 
          ฟลอริดา  1,770 1,770 1,759 1,867 
          ฮาวาย 180 180 168 179 
          หลุยส์เซียนา 1,520 1,500 1,591 1,686 
          เทก็ซสั 122 122 145 173 
ปริมาณการน าเขา้ 3,471 3,336 3,706 3,224 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,479 1,378 1,302 957 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 400 400 269 136 
     อ่ืน ๆ 1,592 1,559 2,135 2,131 
     เมก็ซิโก 1,582 1,549 2,130 2,124 
อุปทานรวม 13,729 13,689 14,321 14,184 
     การส่งออก 250 250 307 274 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 11,994 11,885 12,218 11,752 
        -อาหาร 11,859 11,750 11,791 11,487 
       - อ่ืน ๆ 135 135 427 265 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
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อุปสงคร์วม 12,244 12,135 12,525 12,026 
สตอ็คปลายปี 1,485 1,554 1,796 2,158 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

12.1 12.8 14.3 17.9 

 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2557  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2557 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 515,264.4 512,841.1 +0.47 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 29,504.0 29,713.4 -0.70 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 23,278.4 21,878.7 +6.40 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 137.12 133.66 +2.59 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.82 45.49 -3.67 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.18 54.51 +3.06 

 
วจิารณ์และความเห็น 
              ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน  ตามแรงซ้ือจากประเทศผูน้ าเขา้และแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  แมว้า่ตลาดจะถูกกดดนัจากภาวะ
ฝนตกในบราซิล  ท่ีไดเ้พิ่มแนวโนม้ผลผลิตออ้ยและน ้าตาลในฤดูการผลิตใหม่ใหม้ากข้ึน  รวมถึงเงินเรียล
ของบราซิลไดอ่้อนค่าลงมากเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ส่้งออกของบราซิลส่งออก
น ้าตาลเพิ่มข้ึน  และตามท่ีองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) ไดป้รับตวัเลขผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน 
(Surplus) ในปี 2557/2558 ลงเหลือ 473,000 ตนั จาก 1.3 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนสิงหาคม  และ
คาดวา่ในปี 2558/2559 จะเกิดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด  (Deficit) 2-2.5 ลา้นตนั  ส่งผลกระทบต่อตลาดไม่
มากนกั  ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง
เคล่ือนไหวข้ึนลงตามแรงซ้ือและขาย เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 
ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

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

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
17 พฤศจิกายน  2557 
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