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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26  กนัยายน  2557 
 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 22 - 26  กนัยายน 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  

39 ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเป็นสัปดาห์แรก  หลงัจากลดลงต่อเน่ืองติดต่อกนั 8 สัปดาห์  
โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557  จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2557  นอกจากนั้นตลาดไดค้ลายความวติกเก่ียวกบัผลผลิตและสตอ็คน ้าตาลปริมาณมากใน
ระยะใกล ้  เม่ือผูค้า้ระบุวา่ผูซ้ื้อในตะวนัออกกลางและจีนไดส้ั่งซ้ือน ้าตาลทรายดิบจากไทย  ประกอบกบั 
Unica รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายนปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลลดลง
เหลือ 39.89 ลา้นตนั  จาก 42.1 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และ Unica ไดร้ายงานวา่สภาพ
อากาศท่ีแหง้แลง้และไฟป่าจะสร้างความเสียหายใหผ้ลผลิตออ้ย โดยมีแนวโนม้ท่ีจะกระทบต่อผลผลิต
น ้าตาลของบราซิลในปีหนา้ นอกจากนั้นตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวเก่ียวกบัการปรับเพิ่มเพดานการผสม
เอทานอลในน ้ามนัเบนซิน แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาปรับตวัเพิ่มข้ึน
ค่อนขา้งมาก  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 
13.36-15.50 เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.41 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.91 เซนต ์  หรือ 
14.15%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.51-16.64 เซนต ์และปิด
ตลาดท่ี 16.56 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.76 เซนต ์หรือ 4.81% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

26 กนัยายน  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

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

ตุลาคม 2557 15.50 13.36 15.41 13.50 +1.91 
.91 มีนาคม 2558 16.64 15.51 16.56 15.80 +0.76 

พฤษภาค
มมมม 

2558 19.85 15.97 16.79 16.23 +0.56 
กรกฎาคม 2558 17.10 16.35 

35 
17.04 16.60 +0.44 

ตุลาคม 2558 17.52 16.86 17.46 17.08 +0.38 
มีนาคม 2559 18.20 17.58 18.16 17.83 +0.33 
พฤษภาค
ม 

2559 18.28 17.76 18.28 17.98 +0.30 
กรกฎาคม 2559 18.39 17.88 18.39 18.11 +0.28 
ตุลาคม 2559 18.66 18.07 18.65 18.38 +0.27 
มีนาคม 2560 19.05 18.37 19.02 18.80 +0.22 
พฤษภาค
ม 

2560 18.84 18.53 18.89 18.70 +0.19 
กรกฎาคม 2560 18.82 18.36 18.78 18.55 +1.24 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 22 กนัยายน 2557    มีรายงานวา่  การเก็บเก่ียวบ้ีทของรัสเซีย เพียง ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  จากพื้นท่ีเพาะปลูก 252,600 เฮคแตหรือประมาณ  26.4% ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 
189,600 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 9.4 ลา้นตนั  ผลผลิตบ้ีท/เฮคแต อยูท่ี่ 
37.14 ตนั  เทียบกบัปีก่อนท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทได ้7.9 ลา้นตนั   ผลผลิตบ้ีท/เฮคแต อยูท่ี่ 41.46 ตนั และกระทรวง
เกษตรของรัสเซียคาดวา่ผลผลิตบ้ีทในปีน้ีจะมีจ านวน 37.6 ลา้นตนั  ลดลงจาก 39.3 ลา้นตนั ในปีก่อน 
 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  26  กนัยายน  2557   มีรายงานวา่ ประธานาธิบดี Dilma Rousseff ของบราซิลไดล้งนามใน
กฎหมายเพิ่มเพดานการผสมเอทานอลในน ้ามนัเบนซินเป็น 27.5%  จาก 25.0%  ท  าใหช่้วงระหวา่งการผสม
เอทานอลในน ้ามนัเบนซินจะเพิ่มข้ึนจาก 18-25% เป็น 18-27.5%  นอกจากนั้นรัฐบาลไดข้อใหบ้ริษทัน ้ามนั
ของรัฐ Petrobras  ผูผ้ลิตรถยนต ์และตวัแทนน ้ามนัของประเทศ  ANP  ไปท าการทดสอบความเป็นไปได้
ในการเพิ่มอตัราส่วนการผสมเอทานอลสูงสุด  และผลกระทบต่อเคร่ืองยนต ์ และการจดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิง  
ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 

วนัท่ี 25 กนัยายน 2557  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 15 กนัยายน   2557 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 412,677 408,543 +1.01 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 23,433 23,037 +1.72 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 18,114 17,281 +4.82 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 134.44 131.40 +2.32 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 44.33 45.04 -1.58 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 55.67 54.96 +1.29 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2557   กรมศุลกากรของจีน รายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาลในเดือนสิงหาคม 
จ านวน 389,948 ตนั (raw value) เพิ่มข้ึนจาก 283,145 ตนั ในเดือนก่อน  แต่ลดลงจาก 568,801 ตนั  
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ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยน าเขา้จากบราซิล 83%   ไทย 12%  และเกาหลีใต ้4%   รวม 11 เดือน
แรกของปี 2556/2557 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้จ  านวน 3.687 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.094 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และในปี 2555/2556   จีนน าเขา้จ  านวน  3.688  ลา้นตนั   ส่วนปริมาณการ 
ส่งออกในเดือนสิงหาคมมีจ านวน  4,240 ตนั   เพิ่มข้ึนจาก  3,279 ตนั  ในช่วงเวลาเดือนเดียวกนัของปีก่อน   
โดยส่งออกไปยงั ฮ่องกง  ญ่ีปุ่น และมาเลเซีย  รวม 11 เดือนแรกของปี 2556/2557 จีนส่งออกจ านวน 
47,390 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 46,523 ตนั ในปีก่อน   และในปี 2555/2556 จีนส่งออกจ านวน 49,898 ตนั  ลดลง
จาก 51,986 ตนั ในปี 2554/2555 

วนัท่ี 22 กนัยายน 2557 กระทรวงเกษตรของอินเดียคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 
2557/2558  จะมีไม่เกิน 24.5 ลา้นตนั  ซ่ึงต่างจากประมาณการคร้ังแรก  ซ่ึงคาดวา่จะมีจ านวน 24.5-25 ลา้น
ตนั   ส าหรับผลผลิตออ้ยจะมีจ านวน 342.79 ลา้นตนั  ลดลงจากปีก่อน 7.23 ลา้นตนั  แต่มากกวา่ค่าเฉล่ีย 
5.40 ลา้นตนั  และ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2557  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยมีจ านวน 4.874 ลา้นเฮคแต  ลดลงจาก 
5.032 ลา้นเฮคแต ในปี 2556/2557 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 9 สัปดาห์  ท่ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดป้รับตวั
เคล่ือนไหวสูงข้ึน  ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ ประกอบกบัตลาดคลายความกงัวลเก่ียวกบัการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ านวนมากจากไทย  เม่ือ
น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 จะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  
หลงัจากผูค้า้รายงานวา่ ผูซ้ื้อจากจีน บงัคลาเทศ อิหร่าน และ ดูไบ ไดส้ั่งซ้ือน ้ าตาลทรายดิบของไทย  
นอกจากนั้น Unica  รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายน 2557 ไดล้ดลงจากปีท่ีผา่น
มา  และภาวะความแหง้แลง้ในปีน้ี และไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตออ้ยและน ้าตาลของบราซิลในปีหนา้  
นอกจากนั้นตลาดไดรั้บแรงหนุนจากข่าวบราซิลจะเพิ่มเพดานการผสมเอทานอลในน ้ ามนัเบนซินจาก 25% 
เป็น 27.5% แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนมาก ส าหรับในระยะสั้น ๆ  
เน่ืองจากเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 คาดวา่ราคาน ้าตาล
จะเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
 

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

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
29  กนัยายน 2557 
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