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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่   21 - 25  กรฎาคม 2557 
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 21 - 25 กรกฎาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  29 

ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด 
(Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ หลงัจากสัปดาห์ก่อนราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงไป
มาก  นอกจากนั้นตลาดไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากการท่ี Unica รายงานวา่ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม 
2557  ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีจ านวน 41.33 ลา้นตนั  ลดลงจาก 44.17 ลา้นตนั 
ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน  และลดลง 3.9% จาก 42.99 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  แต่
ปริมาณผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 2.55 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.42 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับผลส ารวจของ Reuters คาดวา่ ตลาดน ้าตาลจะเผชิญกบัภาวะการขาดแคลนในปี 2557/2558  ราคา
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.92-17.44 เซนต ์  และ
ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.14 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.17 เซนต ์  หรือ 1.02%  และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 18.36-18.87 เซนต ์และปิดตลาดท่ี 18.77 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.43 
เซนต ์หรือ 2.34% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
ข่าวทีส่ าคัญ 
 
 วนัท่ี  22  กรกฎาคม 2557   ส านกัข่าว Reuters รายงานวา่ ในการประชุม Kingsman Asia Pacific  
Sugar  Conference  คร้ังท่ี 5 ท่ีกรุงเทพฯ  Platts Kingsman จะลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลของไทยในปี 
2557/2558  ลงกวา่ 4%  เหลือ 10.8 ลา้นตนั  จาก 11.3 ลา้นตนั   ในประมาณการคราวก่อน   
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

25 กรกฎาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

18 กรกฎาคม  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2557 17.44 16.92 17.14  16.97  +0.17 
มีนาคม 2558 18.87 18.36 18.77  18.34  +0.43 
พฤษภาค
มมมม 

2558 19.00 18.50 18.92  18.47  +0.45 
กรกฎาคม 2558 19.79 18.50 18.91  18.48  +0.43 
ตุลาคม 2558 19.24 18.74 19.17  18.76  +0.41 
มีนาคม 2559 19.60 19.18 19.56  19.21  +0.35 
พฤษภาค
ม 

2559 19.57 19.17 19.53  19.18  +0.35 
กรกฎาคม 2559 19.54 19.20 19.49  19.16  +0.33 
ตุลาคม 2559 19.70 19.37 19.67  19.36  +0.31 
มีนาคม 2560 19.99 19.70 20.01  19.71  +0.30 
พฤษภาค
ม 

2560 19.81 19.60 19.83  19.59  +0.24 
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เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนนอ้ยกวา่ท่ีคาด  ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ลดลง  อยา่งไรก็ดี Platts Kingsman ยงั
ไม่ไดป้รับเปล่ียนตวัเลขประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด  (Deficit) ในปี 2557/2558  ซ่ึงคาดวา่
จะอยูท่ี่ 2.1 ลา้นตนั  หลงัจากท่ีเกิดน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 4 ปีติดต่อกนั  นอกจากนั้นยงัคงผลผลิต
น ้าตาลของอินเดียไวท่ี้ 25 ลา้นตนั  และปริมาณน ้าฝนเม่ือเร็ว ๆ น้ีจะนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 15%  และในช่วง 6 
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน-กนัยายนจะต ่ากวา่ค่าเฉล่ียประมาณ 40%  ในขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลทางภาค
กลาง-ใตข้องบราซิลยงัคงอยูท่ี่ 34 ลา้นตนั  แมว้า่จะแหง้แลง้และท าใหผ้ลผลิตออ้ย/ไร่ลดลง 
 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี  25 กรกฎาคม  2557  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ
ทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2  ปี 2557 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ดงัน้ี 

 
รายการ 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2552-2556 

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 12.80 12.40 11.80 11.40 12.60 11.00 11.84 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 289.0 283.0 284.0 236.0 190.0 186.0 235.8 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท 
(กรัม) 

36.99 35.09 33.51 26.90 23.94 20.46 27.98 

น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮค
แต) 

26.88 25.19 24.71 21.24 16.34 15.44 20.58 

น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮค
แต) 

3.44 3.12 2.92 2.42 2.06 1.70 2.44 

จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮค
แต) 

93,000 89,000 87,000 90,000 86,000 83,000 87,000 

 
วนัท่ี  22  กรกฎาคม 2557  กระทรวงเกษตรของยเูครน คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีท

ของยเูครนในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 1.8 ลา้นตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  โดยพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปีน้ี
มีจ  านวน 336,600 เฮคแต  ผลผลิตบ้ีท/เฮคแตจะอยูท่ี่ 42-45 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 39.74 ตนั ในปี 2556/2557  
และสตอ็คน ้าตาลยกมาในช่วงเร่ิมตน้ของปี 2557/2558 (กนัยายน-สิงหาคม) คาดวา่จะมีจ านวน 260,000-
270,000 ตนั 
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อเมริกาใต้ 

 
วนัท่ี   25 กรกฎาคม 2557   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม  2557 ดงัน้ี 
 

รายการ 2557/2558 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 244,381.1 225,731.0 +8.26 

0505 ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 12,890.1 11,366.3 +13.41 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 10,263.6 9,459.0 +8.51 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 126.97 124.31 +2.14 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 43.60 42.51 +2.56 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 56.40 57.49 -1.90 

 
เอเชีย 
 
 วนัท่ี   25 กรกฎาคม 2557   มีรายวา่อินโดนีเซียไดอ้นุญาตให้โรงงานน ้าตาลรีไฟน์จ านวน 11 
โรงงาน น าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 502,000 ตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี  อน่ึง ก่อนหนา้น้ีมีรายงานวา่ 
ในปีน้ีอินโดนีเซียวางแผนให้มีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ 2.8 ลา้นตนั  และกระทรวงการคา้ของอินโดนีเซีย
รายงานวา่ ถึงขณะน้ีไดอ้อกใบอนุญาตใหน้ าเขา้เป็นจ านวน 2.6 ลา้นตนั 

วนัท่ี  22  กรกฎาคม 2557  รายงานปริมาณการน าเขา้น ้ าตาลของจีนเดือนมิถุนายน 2557 มีจ านวน 
83,111 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ลดลงจากเดือนก่อนประมาณคร่ึงหน่ึง  แต่เพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวัจากท่ี
น าเขา้ 43,133 ตนั ในเดือนมิถุนายน 2556  ส าหรับปริมาณการน าเขา้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556/2557 
(ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ  านวน 3.034 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.023 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2555/2556  ซ่ึงในปีดงักล่าวน าเขา้ทั้งส้ิน 3.688 ลา้นตนั  ส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลในเดือนมิถุนายน 
2557 มีจ านวน 5,123 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4,436 ตนั ในเดือนมิถุนายน 2556  และปริมาณการส่งออกในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2556/2557 มีจ านวน 40,141 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 38,550 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2555/2556  ซ่ึงในปีดงักล่าวมีปริมาณการส่งออกทั้งส้ิน 49,898 ตนั 
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วจิารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ 
หลงัจากในสัปดาห์ท่ีแลว้ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงไปมาก  ตลาดไดรั้บแรงหนุนอยูบ่า้งจากการคาดการณ์
ท่ีวา่ภาวะฝนตกในบราซิลอาจกระทบต่อการเก็บเก่ียวในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีส าคญั  และตลาดยงัไดรั้บแรง
หนุนจากการส ารวจของ Reuters ท่ีวา่ตลาดน ้าตาลจะเผชิญกบัภาวะขาดแคลน (Deficit) ในปี 2557/2558
ส าหรับในระยะสั้น ๆ คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ ๆ ตามแรงซ้ือและขายของกลุ่ม
กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  
 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28 กรกฎาคม 2557 


