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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15 สิงหาคม 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 11 - 15 สิงหาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  32 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   ตามแรง
ขายท่ีของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตลาดยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากภาวะน ้ าตาลลน้ตลาด  แมว้า่
การเก็บเก่ียวออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงเดือนกรกฎาคมจะชลอตวัลงก็ตาม โดย Unica รายงาน
การหีบออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล  ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคม 2557  ปรากฏวา่ปริมาณออ้ย
เขา้หีบ 35.98 ลา้นตนั  ลดลงจาก 44.43 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และท าใหใ้นเดือน
กรกฎาคมมีออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 77.39 ลา้นตนั  ลดลง 11.5% จากเดือนกรกฎาคม 2556  ส่วนปริมาณออ้ย
สะสมตั้งแต่เปิดหีบมีจ านวน 280.43 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 3.8% จาก 270.16 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  ปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตได ้15.13 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 8.79% จาก 13.91 ลา้นตนั และปริมาณ เอทานอลท่ี
ผลิตได ้11.87 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 4.48% จาก 11.36 พนัลา้นลิตร    แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและ
ต่อเน่ืองส่งผลใหร้าคาลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  ก่อนท่ีจะกระเต้ือง
ข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม
สัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.82-16.43 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.92 เซนต ์ 
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต ์ หรือ 1.36%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหว
อยูร่ะหวา่ง 17.67-18.02 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 17.77 เซนต ์ลดลง 0.01 เซนต ์หรือ 0.06% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

15 สิงหาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 
8 สิงหาคม  2557 

เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2557 16.43 15.82 15.92 16.14  -0.22 
มีนาคม 2558 18.02 17.67 17.77 17.78  -0.01 
พฤษภาค
มมมม 

2558 18.30 17.96 18.05 18.08  -0.03 
กรกฎาคม 2558 18.50 18.16 18.24 18.27  -0.03 
ตุลาคม 2558 18.87 18.57 18.62 18.68  -0.06 
มีนาคม 2559 19.37 19.06 19.12 19.19  -0.07 
พฤษภาค
ม 

2559 19.28 19.03 19.10 19.17  -0.07 
กรกฎาคม 2559 19.27 19.05 19.06 19.14  -0.08 
ตุลาคม 2559 19.41 19.19 19.23 19.28  -0.05 
มีนาคม 2560 19.72 19.56 19.53 19.63  -0.10 
พฤษภาค
ม 

2560 - - 19.47 19.54  -0.07 
กรกฎาคม 2560 - - 19.43 19.40  +0.03 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี   14  สิงหาคม  2557  The Federal Customs Service รัสเซีย รายงานการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ
ของรัสเซียในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม-มิถุนายน) โดยน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 501,500 
ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 350,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และน ้าตาลทรายขาวจ านวน 146,900 ตนั  
เพิ่มข้ึนจาก 34,400 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2557  มีรายงานวา่  โรงงานน ้าตาลในประเทศรัสเซีย 14 แห่ง ไดเ้ปิดการผลิตเร็ว
กวา่ปกติ เน่ืองจากบ้ีทในไร่ท่ีโตเพียงพอต่อการเก็บเก่ียวและเป็นผลมาจากในปีน้ีมีการเร่ิมตน้ปลูกบ้ีทท่ีเร็ว
กวา่ปกติ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วนัท่ี   13 สิงหาคม 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 

2555/255
6 

สิงหาคม กรกฎาคม (ประมาณ
การ) 

สตอ็คตน้ปี       1,754      1,808      2,158      1,979 
ผลผลิตน ้าตาล 8,341 8,225 8,417 8,982 
    จากบ้ีท 4,750 4,750 4,750 5,076 
    จากออ้ย 3,591 3,475 3,667 3,906 
          ฟลอริดา  1,785 1,780 1,759 1,867 
          ฮาวาย 180 180 165 179 
          หลุยส์เซียนา 1,500 1,380 1,600 1,686 
          เทก็ซสั 126 135 143 173 
ปริมาณการน าเขา้ 2,877 3,549 3,645 3,224 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,262 1,262 1,371 957 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 400 400 210 136 
     อ่ืน ๆ 1,215 1,887 2,064 2,131 
     เมก็ซิโก 1,205 1,877 2,054 2,124 
อุปทานรวม 12,972 13,582 14,220 14,184 
     การส่งออก 250 250 325 274 
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     การใชใ้นอุตสาหกรรม 11,885 11,885 12,141 11,752 
        -อาหาร 11,750 11,750 11,700 11,487 
       - อ่ืน ๆ 135 135 441 265 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 0 
อุปสงคร์วม 12,135 12,135 12,466 12,026 
สตอ็คปลายปี 837 1,447 1,754 2,158 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

6.9 11.9 14.1 17.9 

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี   13 สิงหาคม  2557   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม  2557 ดงัน้ี 
รายการ 2557/2558 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 280,433.6 270,163.5 +3.80 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 15,130.2 13,907.6 +8.79 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 11,866.8 11,357.9 +4.48 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 128.79 125.76 +2.41 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.97 42.96 +2.35 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.03 57.04 -1.77 

เอเชีย 
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557  มีรายงานวา่ เพียงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557  อินเดียไดเ้พาะปลูกออ้ยแลว้

จ านวน 4.71 ลา้นเฮคแต  ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี  แต่ลดลงจาก 5.03 ลา้นเฮคแต ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  อน่ึง กระทรวงเกษตรของอินเดียไดป้ระมาณการผลผลิตออ้ยล่าสุดของอินเดียปี 2556/ 
2557 ท่ี 350.02 ลา้นตนั  

วนัท่ี 12 สิงหาคม 2557  มีรายงานวา่ โรงงานน ้าตาลเอกชน 62 โรงงาน จากจ านวน 95 โรงงาน ใน
รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียประกาศจะไม่เปิดหีบออ้ยในปี 2557/2558 (ตุลาคม-กนัยายน)  เน่ืองจาก
นโยบายในการก าหนดราคารับซ้ือออ้ยไม่สมเหตุผล  โดยโรงงานน ้าตาลกล่าววา่ ในการผลิตน ้าตาลทุก ๆ 1 
กิโลกรัมจะขาดทุน 5.50 รูปี (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 61.08 รูปี)  เพราะตน้ทุนในการผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 37 
รูปี/กิโลกรัม ในขณะท่ีราคา ณ หนา้โรงงานอยูท่ี่ 31.5 รูปี/กิโลกรัม  ท าใหโ้รงงานติดหน้ีค่าออ้ยเฉพาะในรัฐ 
Uttar Pradesh  57.42 พนัลา้นรูปี  และทั้งประเทศอยูท่ี่ 92.52 พนัลา้นรูปี  อน่ึงในปี 2556/2557 รัฐ Uttar 
Pradesh ซ่ึงเป็นรัฐท่ีผลิตน ้าตาลเป็นท่ี 2 ของอินเดีย รองจากรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได ้ 6.53 ลา้นตนั  
หรือคิดเป็น 27% ของผลผลิตทั้งประเทศ 
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วนัท่ี 11 สิงหาคม 2557   กระทรวงอาหารของอินเดียรายงานวา่ เงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล

ทรายดิบของอินเดียในเดือนสิงหาคม-กนัยายนจะเพิ่มเป็น 3,371 รูปี/ตนั (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 61.05 รูปี) 
จาก 3,300 รูปี/ตนั ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม   และเทียบกบั 2,277 รูปี/ตนั ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม , 
3,300 รูปี/ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม  อน่ึง น ้าตาลทรายดิบท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออก ไดท้  าการ
ส่งออกแลว้จ านวน 620,000 ตนั  และในเดือนสิงหาคม-กนัยายน คาดวา่จะส่งออกน ้าตาลทรายดิบประมาณ 
25,000 ตนั 

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2557   SRA  คาดการณ์วา่ผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 
2557/2558 (กนัยายน-สิงหาคม) วา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 2.5 ลา้นตนั ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลทรายของฟิลิปปินส์ใน
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2557   เป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 
2.446 ลา้นตนั  ลดลง 0.6% จาก 2.461 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และฟิลิปปินส์ส่งออกน ้าตาล
ไปยงัสหรัฐฯ มีจ านวนมากกวา่ 91,000 ตนั  และจนถึงส้ินฤดูการผลิตน้ีปีคาดวา่จะส่งออกน ้าตาลมากกวา่ 
120,000 ตนั   ส่วนการส่งออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ มีจ านวน 128,170 ตนั  เทียบกบั 141,000 ตนั ในปีก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ตลาดยงัคงถูกกดดนัจากภาวะน ้าตาลลน้ตลาด  ในขณะท่ี
ปริมาณความตอ้งการซ้ือน ้าตาลยงัคงอ่อนแอ  แมว้า่ Unica จะรายงานวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557  จะลดลง  เน่ืองจากภาวะฝนตกก็ตาม  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่ง
หนาแน่นและต่อเน่ืองไดก้ดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน (15 สิงหาคม 2557)  
และในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงค่อนขา้งมากแลว้  ดงันั้น ราคามีโอกาสท่ีจะกระเต้ือง
ข้ึนมาไดบ้า้งตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical Rebounded) 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

18 สิงหาคม 2557 
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