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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29  สิงหาคม 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 25 - 29 สิงหาคม 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  35 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ติดต่อกนั     ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ โดยตลาดถูกกดดนัจากผลผลิตและสตอ็คน ้าตาลเป็นจ านวน
มากในตลาดโลก  ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงอ่อนแอ  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นกดดนัใหร้าคาน ้าตาลปรับตวั
ลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือน (25 สิงหาคม 2557) อยา่งไรก็ดีหลงัจาก Unica ไดป้รับลดประมาณการ
ผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2557/2558 จะลดลงเหลือ 546 ลา้นตนั  จาก 580 ลา้นตนั  ใน
ประมาณการเม่ือเดือนเมษายน และลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลลงเหลือ 31.36 ลา้นตนั  จาก 32.50 ลา้นตนั  
ไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลกระเต้ืองข้ึนมาบา้ง  ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอีกคร้ัง  เม่ือแรงซ้ือไดเ้บาบางลงและมีแรง
ขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิคกลบัเขา้มา ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.30-15.97 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.49 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.15 
เซนต ์  หรือ 0.96%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2558 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.27-17.80 เซนต ์
และปิดตลาดท่ี 17.44 เซนต ์ลดลง 0.07 เซนต ์หรือ 0.40% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

 
 
 
 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

29 สิงหาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวนัที่ 

22 สิงหาคม  2557 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2557 15.97 15.30 15.49 15.64 -0.15 
มีนาคม 2558 17.80 17.27 17.44 17.51 -0.07 
พฤษภาค
มมมม 

2558 18.16 17.63 17.88 17.89 -0.01 
กรกฎาคม 2558 18.33 17.85 18.13 18.10 +0.03 
ตุลาคม 2558 18.70 18.21 18.56 18.51 +0.05 
มีนาคม 2559 19.30 18.80 19.18 19.05 +0.13 
พฤษภาค
ม 

2559 19.30 18.78 19.22 19.04 +0.18 
กรกฎาคม 2559 19.24 18.77 19.17 19.03 +0.14 
ตุลาคม 2559 19.37 18.91 19.26 19.23 +0.03 
มีนาคม 2560 19.73 19.52 19.57 19.54 +0.03 
พฤษภาค
ม 

2560 19.70 19.49 19.54 19.49 +0.05 
กรกฎาคม 2560 19.55 19.44 19.50 19.44 +0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี   27 สิงหาคม  2557   องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) คาดวา่ในปี 2557/2558 จะเกิด
ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus)  1.3 ลา้นตนั  ลดลงจาก 4.0  ลา้นตนั ในปี 2556/2557  โดยผลผลิตน ้าตาล
โลกจะอยูท่ี่ 183.8 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 0.6% ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกจะอยูท่ี่ 182.4 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 
2% 
ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557   Soyuzrossakhar ของรัสเซียรายงาน การผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทในปี 
2557/2558  เพียงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ดงัน้ี                                                                                           

รายการ 25 สิงหาคม 2557 25 สิงหาคม 2556 
บ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้(ลา้นตนั) 2.243 1.575 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ลา้นตนั) 1.997 1.239 
น ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตได ้(ตนั) 257,100 135,300 
อตัราการหีบสกดั (%) 12.88 10.92 
จ านวนโรงงานน ้าตาล (รง.) 27 25 

 
วนัท่ี  27 สิงหาคม 2557   มีรายงานวา่  อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบของรัสเซีย  คาซคัสถาน และ

เบลารุส ในเดือนตุลาคม 2557 จะอยูท่ี่ระดบั 203 เหรียญสหรัฐฯ /ตนั เพิ่มข้ึนจาก 171 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ใน
เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีลดลง 

วนัท่ี   27 สิงหาคม  2557    The Institute for Agricultural  market Syudies (IKAR) คาดวา่ ผลผลิต
น ้าตาลจากบ้ีทของรัสเซียในปี 2557/2558 จะมีจ านวน 4.2 ลา้นตนั  ลดลงจาก 4.4 ลา้นตนั ในประมาณการคราว
ก่อน โดยไดรั้บผลกระทบจากความแหง้แลง้ 

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557   The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการทดสอบบ้ีท
คร้ังท่ี 6  ปี 2557 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 ดงัน้ี 

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

น ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.40 14.70 14.80 14.14 16.68 14.74 15.01 
น ้าหนกัหวับ้ีท (กรัม) 450.0 509.0 463.0 450.0 266.0 383.0 414.2 
น ้าหนกัน ้าตาล/หวับ้ีท (กรัม) 73.80 74.82 68.52 63.63 44.37 56.45 61.56 
น ้าหนกัหวับ้ีท (ตนั/แฮคแต) 41.40 44.79 39.82 40.05 21.55 31.79 35.60 
น ้าหนกัน ้าตาล (ตนั /แฮคแต) 6.79 6.58 5.89 5.66 3.59 4.69 5.28 
จ านวนหวับ้ีท (ตน้/แฮคแต) 92,000 88,000 86,000 89,000 81,000 83,000 85,400 
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ยุโรปตะวนัตก 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 มีรายงานผลการทดสอบบ้ีทคร้ังท่ี 2 ของสวสิเซอร์แลนดใ์นปี 2557/2558           
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม  2557  เป็นดงัน้ี 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
เฉล่ีย 5 ปี 

(2552-2556) 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.40 15.90 16.60 17.10 15.40 15.90 16.20 
ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 82.20 55.70 82.90 87.10 72.40 84.50 76.50 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  12.67 8.90 13.76 14.87 11.20 13.42 12.43 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
เปอร์เซ็นตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 15.80 15.60 17.40 17.80 14.80 16.30 16.40 
ปริมาณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 85.20 59.60 72.30 84.60 74.10 80.30 74.20 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/เฮคแต)  13.41 9.33 12.56 15.07 10.98 13.07 12.20 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 มีรายงานวา่เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  กระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐฯ ไดป้ระกาศใหเ้ก็บภาษีต่อตา้น
การอุดหนุนเบ้ืองตน้ (a countervailing duty) ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลจากเมก็ซิโก  โดยใหมี้ผลในสัปดาห์หนา้  
โดยอตัราภาษีสูงถึง 17.01% และมีผลจนกวา่สหรัฐฯ จะส้ินสุดการสืบสวนและตดัสินขั้นสุดทา้ยในกรณีน้ี  ซ่ึง
คาดวา่จะเป็นไตรมาสแรกของปี 2558 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557  มีรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในฤดูการผลิตปี 2557/2558  จะ
เพิ่มข้ึน 5.5% เป็น 6.35 ลา้นตนั  (tel quel)  จาก 6.02 ลา้นตนั ในปี 2556/2557  ขณะเดียวกนัการบริโภคน ้าตาล
ในประเทศคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 1.7% เป็น 4.31 ลา้นตนั  จาก 4.26 ลา้นตนั ส าหรับการส่งออกน ้าตาลของเมก็ซิโก
ไปยงัสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปี 2557/2558 คาดวา่จะอยูท่ี่ 1.3 ลา้นตนั  ลดลงจาก 1.7 ลา้นตนั  ส่วนการ
ส่งออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ คาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 800,000 ตนั จาก 700,000 ตนั  

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 มีรายงานวา่ ในปี 2556/2557  ฮอนดูรัสผลิตน ้าตาล ได ้534,000 ตนั ลดลงจาก
ท่ีไดต้ั้งเป้าไวท่ี้ 552,000 ตนั   โดยมีโรงงานน ้าตาลภายในประเทศทั้งส้ิน 7 แห่ง และจากน ้าตาลท่ีผลิตไดส่้วน
ใหญ่บริโภคภายในประเทศ ท่ีเหลือส่งออกไปยงัไตห้วนั  สหรัฐอเมริกา และสภาพยโุรป 

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  สมาคมน ้าตาลกวัเตมาลา (Asazgua) รายงานวา่ในปี 2556/2557 กวัเตมาลา
ผลิตน ้าตาลได ้2.807 ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึน 0.9%  จาก 2.783 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปีก่อน โดยกวัเตมาลาผลิต
น ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  หลงัจากท่ีลดลงเหลือ 2.048 ลา้นตนั ในปี 2553/2554  ขณะท่ีมีโรงงาน
น ้าตาลทั้งส้ิน 12 แห่ง 
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อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557   Datagro ประมาณการวา่ในปีการผลิต 2557/2558  บราซิลจะมีออ้ยประมาณ 
612 ลา้นตนั โดยผลิตน ้าตาลได ้36.3 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้25.9 พนัลา้นลิตร ซ่ีงตวัเลขและรายละเอียด
จะมีการประกาศอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 4 กนัยายน น้ี 

วนัท่ี 27 สิงหาคม  2557   Unica ประมาณการผลผลิตทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปี 2557/2558 
(เมษายน – มีนาคม ) เป็นคร้ังท่ี 2 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2557/2558 
2557/2558 

ปี 2556/2557 เปล่ียนแปลง 
(%) ประมาณการคร้ังท่ี 

2 
ประมาณการคร้ัง

แรก ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 
 
,00000ลา้นตนั) 

545,893 580,000 597,061 -8.57 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 31,355 32,500 34,295 -8.57 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 24,005 25,875 25,575 -6.14 

1414 ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย 
(กิโลกรัม) 

135.50 135.00 133.32 +1.63 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 44.49 43.56 45.22 -1.61 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

55.51 56.44 54.78 +1.33 
 
วนัท่ี   27 สิงหาคม  2557   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม  2557 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 325,345 316,635 +2.75 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 17,911 16,831 +6.42 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 13,907 13,312 +4.47 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ย (กิโลกรัม) 130.68 127.53 +2.47 
ออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 44.21 43.74 +1.07 
ออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 55.79 56.26 -0.84 

 
ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557   มีรายงานวา่ อิรักจะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายขาวจ านวน 50,000 ตนั  
ยกเวน้น ้าตาลจากประเทศไทย  โดยจะประมูลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2557  และราคาเสนอขายมีผลถึงวนัท่ี 11 
กนัยายน 2557 
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เอเชีย 

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 มีรายงานวา่ในการประชุมน ้าตาลท่ีอินโดนีเซีย รองประธานสมาคมน ้าตาลจีน
ไดก้ล่าววา่ในเดือนกนัยายนน้ีจีนจะมีน ้าตาลในสตอ็คส ารองประมาณ 9.4 ลา้นตนั ซ่ึงพอเพียงต่อการบริโภคไป
ถึง 8 เดือน และคาดวา่ความตอ้งการบริโภคของจีนในปี 2557 จะอยูท่ี่ 15 ลา้นตนั ทั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการปี 
2556/2557 จีนไดน้ าเขา้น ้าตาลจ านวน 3.29 ลา้นตนั ซ่ึงคาดวา่ทั้งปีจะมีการน าเขา้ 3.5 ลา้นตนั ทั้งน้ีถา้รวมตวัเลข
ผลผลิตในประเทศ การน าเขา้ และสตอ็คน ้าตาลยกมาของปี 2555/2556 จีนจะมีน ้าตาลในปี 20556/2557 รวม
ทั้งส้ิน 17.5 ลา้นตนั มากกวา่ความตอ้งการบริโภคภายใน ซ่ึงอยูท่ี่ 14 ลา้นตนั 

วนัท่ี  27 สิงหาคม 2557   นาย Andre Vincent Wenas รองประธานสมาคมโรงงานน ้าตาลรีไฟน์ของ
อินโดนีเซีย คาดวา่จะมีการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 2558 เพิ่มข้ึน 29% เป็น 3.6 ลา้นตนั จาก 2.8 ลา้นตนั ในปี 
2557  ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนประชากรและรายไดข้องประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  The Indonesian Sugar Association คาดวา่ผลผลิตน ้ าตาลทรายขาวของ
อินโดนีเซียในปีน้ีจะมีจ านวน 2.3 ลา้นตนั  ลดลง 200,000 ตนั จากประมาณการคราวก่อน  เน่ืองจากฝนตกมาไป  
ส าหรับปริมาณการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจะอยูท่ี่  2.9 ลา้นตนั  ลดลงจาก 3.4 ลา้นตนั ในปีก่อน 
 
วจิารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยงัคงเคล่ือนไหวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน  และ
ปรับตวัลดลงเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ติดต่อกนั  ตลาดถูกกดดนัจากผลผลิตน ้าตาลเป็นจ านวนมากในระยะใกล ้ ในขณะท่ี
ความตอ้งการซ้ือยงัคงอ่อนแอ  แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง  กดดนัใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกล้
เคล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดือน ท่ี 15.30 เซนต ์ (25 สิงหาคม 2557) ข่าว Unica ลดประมาณการ
ผลผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2557/2558  ลงเหลือ 546  ลา้นตนั จาก 580 ลา้นตนั ในประมาณการ
คราวก่อน  และผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 31.36 ลา้นตนั จาก 32.50 ลา้นตนั ส่งผลกระทบต่อตลาดไม่มากนกั  
ในระยะสั้น ๆ หากมีแรงขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ออกมา ราคาน ้าตาลมีโอกาสท่ีจะปรับตวั
ลดลงไดอี้ก  และจะเป็นโอกาสในการเขา้มาซ้ือน ้าตาลจากประเทศผูน้ าเขา้  และราคาน ้าตาลก็จะมีเสถียรภาพมาก
ข้ึน  

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