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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  15 - 19  กนัยายน  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 15 - 19  กนัยายน 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  
38 ของปี 2557 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ท่ี 8 ติดต่อกนั 
โดยตลาดถูกกดดนัจากอุปทานน ้าตาลในระยะใกลท่ี้มีเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ 
ประกอบกบัตลาดไดรั้บแรงกดดนัจากเงินเหรียญสหรัฐฯ  ท่ีแขง็แกร่งข้ึน  และค่าเงินเรียลของบราซิลได้
อ่อนค่าลง  นอกจากนั้นตลาดยงัคงกงัวลเก่ียวกบัน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557  ซ่ึงจะส้ินสุด
ระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  จะมีน ้าตาลไทยไปส่งมอบเป็นจ านวนมาก แรงขาย
ท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  กดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 4 ปี 
(17 กนัยายน) และในระดบัราคาท่ีต ่ามีแรงซ้ือคืนและแรงซ้ือทางเทคนิค  ท าให้ราคากระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  
ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.32-14.39 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.50 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.28 เซนต ์  หรือ 2.03%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.77-
16.38 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 15.80 เซนต ์ลดลง 0.52 เซนต ์หรือ 3.19% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

19 กนัยายน  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

12 กนัยายน  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2557 14.39 13.32 13.50 13.78 -0.28 
มีนาคม 2558 16.38 15.77 15.80 16.32 -0.52 
พฤษภาค
มมมม 

2558 19.75 16.21 16.23 16.82 -0.59 
กรกฎาคม 2558 17.22 16.58 16.60 17.21 -0.61 
ตุลาคม 2558 17.73 17.05 17.08 17.75 -0.67 
มีนาคม 2559 18.46 17.80 17.83 18.47 -0.64 
พฤษภาค
ม 

2559 18.52 17.96 17.98 18.50 -0.52 
กรกฎาคม 2559 18.61 18.08 18.11 18.56 -0.45 
ตุลาคม 2559 18.84 18.32 18.38 18.81 -0.43 
มีนาคม 2560 19.24 18.79 18.80 19.25 -0.45 
พฤษภาค
ม 

2560 19.07 19.07 18.70 19.16 -0.46 
กรกฎาคม 2560 18.90 18.20 18.55 19.00 -0.45 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 ตลาดน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือน

ตุลาคม 2557 ส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2557  ปรากฏวา่มีการส่งมอบน ้าตาล
ต่อตลาดจ านวน 1,849 ล็อต หรือ 92,450 เมตริกตนั  โดยเป็นน ้าตาลจากกวัเตมาลา 1,633 ล็อต อินเดีย  126 
ล็อต และบราซิล 90 ล็อต   
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2557   กระทรวงเกษตรยเูครน  คาดวา่ผลผลิตบ้ีทของยเูครนในปี  2557/2558  
จะมีจ านวน 14 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้ 1.7-1.75 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  โดยพื้นท่ี
เพาะปลูกบ้ีทในปีน้ีมีจ  านวน 336,600 เฮคแต  เพิ่มข้ึน 15.6% จาก 292,600 เฮคแต ในปี 2556  ผลผลิตบ้ีท/
เฮคแตจะอยูท่ี่ 43.0-45.0 ตนั เป็นอยา่งนอ้ย   ปริมาณผลผลิตน ้าตาลทั้งส้ินมีจ านวน 2.0-2.1 ลา้นตนั 
โดยรวมกบัสต็อคน ้าตาลยกมาของปี 2557/2558 ท่ีมีจ  านวน 345,000 ตนั และความตอ้งการบริโภค
ภายในประเทศมีจ านวน 1.59 ลา้นตนั 

วนัท่ี 16 กนัยายน 2557  กระทรวงเกษตรรัสเซียรายงานปริมาณการเก็บเก่ียวบ้ีทของรัสเซียในปีน้ี 
เพียง ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 โดยเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ี 191,400 เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 138,500 เฮคแต 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรือ 20.8% ของพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีททั้งส้ิน 918,200 เฮคแต ผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บ
เก่ียวได ้7.276 ลา้นตนั โดยผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่ 38.01 ตนั/เฮคแต เทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีเก็บ
เก่ียวบ้ีทได ้5.756 ลา้นตนั  โดยผลผลิตบ้ีทอยูท่ี่ 41.55 ตนั/เฮคแต  

 
ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 19 กนัยายน 2557   สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลของเยอรมนั (WVZ) เพิ่มประมาณการ
ผลผลิตน ้าตาลของเยอรมนัในปี 2557/2558 เป็น 4,440,096 ตนั (WV) จาก 4,387,853 ตนั ในประมาณการ
เม่ือกลางเดือนสิงหาคม  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทยงัคงอยูท่ี่ 356,451 เฮคแต  แต่ WVZ เพิ่มประมาณการ
ผลผลิตบ้ีท/เฮคแต เป็น 78.0 ตนั จาก 76.9 ตนั  ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 27,788,325 ตนั จาก 
27,394,981 ตนั  อยา่งไรก็ดีเปอร์เซนตน์ ้าตาลจะลดลงเหลือ 17.83% จาก 17.87%  และอตัราการหีบสกดัจะ
อยูท่ี่ 15.98%    ลดลงจาก 16.02% 
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี 19 กนัยายน 2557   ABARES คาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลของออสเตรเลียในปี 2557/2558  จะ
เพิ่มข้ึน 5.0%  เป็น  4.6  ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เน่ืองจากคาดวา่ผลผลิตน ้าตาล/เฮคแต จะเพิ่มข้ึน 
3% และพื้นท่ีเพาะปลูกจะเพิ่มข้ึน 2%  (381,000 เฮคแต เทียบกบั 375,000 เฮคแต)   อน่ึง ผลผลิตออ้ยและ
น ้าตาลในปี 2556/2557 ลดนอ้ยลง เน่ืองจากผลกระทบของน ้าท่วมในช่วงตน้ปี 2556  และการแพร่ระบาด
ของโรค  Canopy Syndrome  ใน  Bundaberg  และ Isis ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้ าตาลในปี 2557/2558 
จะมีจ านวน 3.278 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 5.5% จาก 3.107 ลา้นตนั ในปี 2556/2557 
เอเชีย 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2557   สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) ประมาณการผลผลิตน ้าตาลของ
อินเดียในฤดูการผลิตหนา้ ซ่ึงเร่ิมในเดือนตุลาคม 2557  วา่จะเพิ่มข้ึน 5% เป็น 25.5 ลา้นตนั แมว้า่พื้นท่ี
เพาะปลูกจะนอ้ยลงก็ตาม  ทั้งน้ีผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียไดเ้พิ่มสูงข้ึนเกินปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5  ซ่ึงปกติจะอยูท่ี่ประมาณ 23-24 ลา้นตนั  นอกจากน้ี ISMA ยงัตอ้งการ
ใหรั้ฐบาลอินเดียอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบปี 2557/2558 เพียง 0.7 ลา้นตนั ส าหรับผลผลิตน ้าตาล
ของรัฐ Maharashtra ในปี 2557/2558 คาดวา่จะเพิ่มข้ึน 20% เป็น 9.3 ลา้นตนั  รัฐ Karnataka เพิ่มข้ึน 7% 
เป็น 4.45 ลา้นตนั   ส่วนรัฐ Uttar Pradesh คาดวา่จะลดลงเหลือ 6.0 ลา้นตนั จาก 6.5 ลา้นตนั ในปี 
2557/2558 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ท่ี 8 
ติดต่อกนั  และราคาปรับตวัลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 4 ปี  โดยราคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหว
ลดลงถึงระดบัต ่าสุดท่ี 13.32 เซนต ์  (17 กนัยายน 2557)  โดยตลาดยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากอุปทานน ้าตาล
ในระยะใกลท่ี้มีเป็นจ านวนมาก  ส่วนอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ แขง็แกร่งข้ึน  และค่าเงิน
เรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  นอกจากนั้นตลาดวิตกเก่ียวกบัน ้าตาลของไทยเป็นจ านวนมาก  ท่ีจะส่งมอบต่อ
ตลาดหลงัจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 กนัยายน
ศกน้ี      ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุน   ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหว
ผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
22  กนัยายน 2557 
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