
www.sugarzone.in.th 

สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่   19 - 23   พฤษภาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 19 - 23  พฤษภาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  
20  ของปี  2557  ราคาน ้าตาลทรายดิบยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์กอ่น 
ตามแรงขายของประเทศผู้ผลิต  กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านั น ราคาน ้าตาล
ในเดือนใกล้ได้เคลื่อนไหวแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ ที่ 18.28 เซนต์  ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกวันท้าการตลาดทั งสัปดาห์  ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ท่ีซบเซา  ขณะที่มีผลผลิตน ้าตาลปริมาณมาก
จากบราซิลและไทย  แรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุด นับตั งแต่วันที่ 
12 พฤษภาคม 2557  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557  เคลื่อนไหว
อยู่ระหว่าง 17.26-17.99  เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.37 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.54 เซนต์  
หรือ 3.02%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.10-18.68 เซนต์ และ
ปิดตลาดที่ 18.19 เซนต์ ลดลง 0.40 เซนต์ หรือ 2.15% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากน ้าตาล
ทรายดิบที่น้าเข้าในไตรมาสแรกของรัสเซียปี 2557 มีจ้านวน 195,400 ตัน  และผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจาก
บี ทมีจ้านวน 210,300 ตัน ลดลง 14.7% จากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยตั งแต่เริ่มต้นปีถึงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2557  รัสเซียน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบจากอ้อยประมาณ 441,000 ตัน  เพ่ิมขึ น 26.5% จาก 
348,700 ตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

23 พฤษภาคม 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

16 พฤษภาคม 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
กรกฎาคม 2557 17.99 17.26 17.37  17.91  -0.54 
ตุลาคม 2557 18.68 18.10 18.19  18.59  -0.40 
มีนาคม 2558 19.45 19.01 19.07  19.36  -0.29 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.37 18.98 19.03  19.28  -0.25 
กรกฎาคม 2558 19.32 18.96 18.99  19.22  -0.23 
ตุลาคม 2558 19.53 19.13 19.18  19.43  -0.25 
มีนาคม 2559 19.94 19.51 19.58  19.85  -0.27 
พฤษภาคม 2559 19.84 19.46 19.52  19.78  -0.26 
กรกฎาคม 2559 19.80 19.38 19.46  19.74  -0.28 
ตุลาคม 2559 19.88 19.53 19.56  19.85  -0.29 
มีนาคม 2560 20.05 19.71 19.74  20.03  -0.29 



www.sugarzone.in.th 

- 2 - 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  กระทรวงเกษตรยูเครนคาดว่าผลผลิตน ้าตาลของยูเครนในปีนี จะเพ่ิมขึ น
เป็น 1.75-1.8 ล้านตัน จาก 1.21 ล้านตัน ในปี 2556  เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกบี ทเพ่ิมขึ นเป็น 325,000     
แฮคแต  จาก 306,000 แฮคแต 
 
ยุโรปตะวันตก 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  The German sugar industry association (WVZ) รายงานผลผลิต
น ้าตาลของเยอรมันในปี 2556/2557 มีจ้านวน 3.43 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลง 14.6% จาก 
4.01 ล้านตัน ในปีก่อน  และรายงานผลผลิตน ้าตาลจากบี ทจนถึงสิ นสุดฤดูการผลิต ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 
เป็นดังนี  

                                                                               หน่วย : ตัน 
    รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
พื นที่เก็บเกี่ยวบี ท (แฮคแต) 315,548 345,254 
บี ทส่งเข้าโรงงาน (ตัน) 21,274,127 24,610,437 
ผลผลิตบี ท (ตัน/แฮคแต) 67.4 71.3 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/แฮคแต) 10.865 11.626 
น ้าตาลในบี ท (%) 17.73 18.22 
น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้  (ตัน) 3,428,298 4,013,887 
อัตราการหีบสกัด (%) 16.11 16.31 

 
เอเชีย 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 The Indian Sugar Mills Association (ISMA) รายงานว่าผลิตน ้าตาล
ของอินเดียปี 2556/2557 (1 ตุลาคม-15 พฤษภาคม) มีจ้านวน 23.9 ล้านตัน  ลดลง 3.2%  ซึ่งเทียบกับ 24.7 
ล้านตัน ในปีก่อน   และ ISMA คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2556/2557  จะมีจ้านวน 24.2 ล้านตนั  
ลดลง 4%  จาก 25.1 ล้านตัน  ในปี 2555/2556 ส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลของอินเดียจะมีจ้านวน 1.9 
ล้านตัน  และคาดว่าเมื่อสิ นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน จะมีสต็อคจ้านวน 7.4-7.5 ล้านตัน  เทียบกับ 9.3 ล้าน
ตัน ในปีก่อน 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557  กรมศุลกากรจีนรายงานว่าในเดือนเมษายน 2557 จีนน้าเข้าน ้าตาล
จ้านวน 272,616 เมตริกตัน ลดลง 24.29% จากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และตั งแต่เดือนมกราคม-
เมษายน 2557 จีนน้าเข้าน ้าตาล 1.1 ล้านตัน  เพ่ิมขึ น 27.82% จากปีก่อน  ส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลใน
เดือนเมษายน 2557  มีจ้านวน 4.074 เมตริกตัน  เพ่ิมขึ น 1.25%  และตั งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2557  
จีนส่งออกน ้าตาล 14,752 เมตริกตัน  ลดลง 10.52% 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวนและปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของประเทศผู้ผลิต  กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูก 
กดดันจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ  ขณะที่มีผลผลิตปริมาณจากบราซิลและไทย  แรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดนับตั งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557  ส้าหรับในระยะสั น ๆ หาก
ปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อ
และขายของกลุม่กองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

26 พฤษภาคม  2557 
 

  
 


