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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวนัที ่  16 - 20  มถุินายน  2557 
 
 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสปัดาห์น้ี ( 16 – 20  มิถุนายน  2557) ซ่ึงเป็นสปัดาห์ท่ี  24 ของปี 
2557 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัสปัดาห์ก่อน  โดยไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจาก
ตลาด (Short-covering) และแรงซ้ือทางเทคนิค    และจากการคาดการณ์วา่ สภาพอากาศท่ืแหง้แลง้อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตในประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญั ซ่ึงส่งผลใหร้าคาน ้ าตาลปรับตวัเพ่ิมข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือน  (19 มิถุนายน 
2557)  ท่ามกลางการซ้ือขายท่ีหนาแน่นจากการพุง่ข้ึนของ    อปุสงคใ์นตลาดส่งมอบปัจจุบนั   ซ่ึงเห็นไดจ้ากเรือท่ีรอขน
ถ่ายน ้ าตาลจ านวนมากข้ึนในท่าเรือของบราซิล  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลงมาบา้งตามแรงขายเพ่ือท า
ก าไร (Profit –taking) ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสญัญาเดือนกรกฎาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.96-
17.98 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.92 เซนต ์ เพ่ิมข้ึนจากสปัดาห์ก่อน 0.88 เซนต ์ หรือ 5.16%  และราคาน ้ าตาล
ตามสญัญาเดือนตุลาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.82-18.79 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 18.75 เซนต ์ เพ่ิมข้ึน 0.90 เซนต ์
หรือ 5.04% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
 
ข่าวทีส่ าคญั 
 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2557  F.O.Licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้ าตาลโลกคร้ังท่ี 3 ปี 2556/2557 (ตุลาคม-
กนัยายน) ดงัน้ี 
 
 
 

เดอืนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต า่สุด 
ราคาปิดเมือ่วนัที ่

20 มถุินายน  2557 
ราคาปิดเมือ่วนัที ่

13 มถุินายน  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2557 17.98 16.96 17.92  17.04  +0.88 
ตุลาคม 2557 18.79 17.82 18.75  17.85  +0.90 
มีนาคม 2558 19.74 18.85 19.71  18.89  +0.82 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.68 18.85 19.65  18.89  +0.76 
กรกฎาคม 2558 19.60 18.84 19.57  18.88  +0.69 
ตุลาคม 2558 19.70 19.04 19.66  19.07  +0.59 
มีนาคม 2559 20.00 19.44 19.93  19.44  +0.49 
พฤษภาคม 2559 19.92 19.47 19.85  19.40  +0.45 
กรกฎาคม 2559 19.86 19.44 19.79  19.36  +0.43 
ตุลาคม 2559 19.97 19.59 19.89  19.45  +0.44 
มีนาคม 2560 20.21 19.82 20.11  19.65  +0.46 
พฤษภาคม 2560 19.99 19.80 20.03  19.53  +0.50 
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หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้ าตาลทรายดิบ) 
รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 ปี 2554/2555 ปี 2553/2554 ปี 2552/2553 

สตอ็คตน้ปี 72,991.9 64,677.7 58,614.3 56,970.0 60,363.3 
ปริมาณการผลิต 181,200.1 184,596.8 174,924.6 165,524.5 159,026.7 
ปริมาณการน าเขา้ 61,302.2 63,202.8 59,640.6 59,612.7 62,357.3 
ปริมาณการบริโภค 175,577.4 172,408.9 168,117.9 162,443.3 162,027.4 
ปริมาณการส่งออก 63,834.1 67,076.6 60,383.9 61,049.7 62,749.9 
สตอ็คปลายปี 76,082.7 72,991.9 64,677.7 58,614.3 56,970.0 
สตอ็คเทียบกบัการบริโภค 
(%) 

43.33 42.34 38.47 36.08 35.16 

น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด 3,090.8 8,314.2 6,063.4 1,644.3 -3,393.3 
 
อเมริกากลางและเหนอื 
 

วนัท่ี  17  มิถนุายน  2557  ส านกังาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโก ปี 2556/2557 เพียง  ณ วนัท่ี 
14 มิถุนายน 2557  ดงัน้ี 

 
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลีย่นแปลง (%) 
พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 769,062 764,990 +0.53 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,500,012 60,657,695 -11.80 
ปริมาณน ้ าตาล (ตนั) 5,943,410 6,896,556 -13.82 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.11 11.37 -2.29 
ผลผลิตน ้ าตาล (ตนั/เฮคแต) 7.73 9.02 -14.30 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 69.57 79.29 -12.26 

 
 อน่ึง  ยงัคงมีโรงงานน ้ าตาลเปิดหีบอยูจ่  านวน 20 โรงงาน จากทั้งหมด 52 โรงงานท่ีเปิดหีบในฤดูกาลน้ี  และคาด

วา่จะปิดหีบหมดทุกโรงงานภายในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2557 
 
โอเชียเนีย 
 

วนัท่ี  18  มิถุนายน  2557  ABARES ของออสเตรเลียคาดการณ์วา่ ตวัเลขผลผลิตน ้ าตาลของออสเตรเลียในปี 
2557/2558  จะมีจ านวน 4.60 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนจาก 4.413 ลา้นตนั  ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนมีนาคม และเพ่ิมข้ึน 5% จาก 4.38 
ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ ขณะท่ีจะมีออ้ยทั้งหมด 31.60 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน 
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จาก 30.50 ลา้นตนั ในปีก่อน ท าใหค้าดวา่ออสเตรเลียจะมีน ้ าตาลส่งออกประมาณ 3.278 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน 5.5% จาก 3.107 
ลา้นตนั ในปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเป็นผลมาจากเพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 381,000 แฮคแต จาก 375,000 แฮคแต ในปีท่ี
แลว้ และปริมาณออ้ยต่อแฮคแตท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 83 ตนั จาก 81 ตนั ในปีท่ีแลว้ 
 
เอเชีย 
 

วนัท่ี  18  มิถุนายน  2557  SRA รายงานผลผลิตน ้ าตาลทรายของฟิลิปปินส์ประจ าสปัดาห์ส้ินสุดเพียงวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2557 วา่มีจ านวน 6,875 ตนั  ลดลงจาก  8,723 ตนั ในสปัดาห์ก่อน และเทียบกบั 4,880ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน และสดัส่วนน ้ าตาลทรายดิบท่ีผลิตได ้9.83% ลดลงจาก 9.92% ในปีก่อน ท าใหผ้ลผลิตน ้ าตาลในฤดูการผลิตปี 
2556/2557 (กนัยายน-สิงหาคม) จนถึงปัจจุบนัเป็นน ้ าตาลทรายดิบจ านวน 2.434 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.453 ลา้นตนั ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเป็นน ้ าตาลรีไฟน์ 1.010 ลา้นตนั เทียบกบั 1.049 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนปริมาณออ้ยเขา้หีบมี
จ านวน 24.746 ลา้นตนั  เทียบกบั 24.729 ลา้นตนั ในปีก่อน   

 
วจิารณ์และความเห็น 
 
 ในสปัดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งท่ีจะผนัผวนและปรับตวัเพ่ิมข้ึนมาก
เม่ือเทียบกบัสปัดาห์ก่อน  ตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 
รวมทั้งแรงซ้ือตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีวา่ สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้อาจส่งผล
กระทบต่อผลผลิตในประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญั  นอกจากนั้นมีขา่ววา่บราซิลอาจเพ่ิมอตัราส่วนการผสมเอทานอลในน ้ ามนั
เบนซินจาก 25% เป็น 26% แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและตอ่เน่ือง   ส่งผลใหร้าคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดใน
รอบ 1 เดือน  (19 มิถุนายน 2557) ส าหรับในระยะสั้น ๆ เน่ืองจากน ้ าตาลทรายดิบตามสญัญาเดือนกรกฎาคม 2557  จะส้ินสุด
ระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  การซ้ือขายเพ่ือช าระบญัชี/เพื่อยา้ยเดือนจะส่งผลใหร้าคาน ้ าตาลมี
ความผนัผวนมากยิง่ข้ึน  
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

23  มถุินายน 2557 


