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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557) ซ่ึงเป็น
สัปดาห์ที่  17  ของปี  2557  ราคาน ้าตาลยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน    
ตลาดยังคงถูกกดดันจากภาวะน ้าตาลล้นตลาด  โดยเฉพาะผลผลิตน ้าตาลปริมาณมากจากไทย และอินเดียออก
สู่ตลาด  พร้อมทั งผลผลิตฤดูใหม่ของบราซิล  น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557  สิ นสุด
ระยะเวลาในการซื อขายลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557  ปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.24 เซนต์  ปรากฏว่ามีการ
ส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ้านวนถึง 16,185 ล็อต หรือ 822,236 เมตริกตัน  โดยน ้าตาลส่วนใหญ่มาจาก
บราซิล  ที่เหลือมาจากฮอนดูรัสและกัวเตมาลา  ซึ่งบริษัท Wilmar Sugar PTE Ltd.  เป็นผู้รับมอบน ้าตาล
ทั งหมด  หลังจากนั นราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตามแรงขายเพ่ือช้าระบัญชีของกลุ่มกองทุนและ
นักเก็งก้าไรต่าง ๆ  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่
ระหว่าง 17.34-17.88 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.45 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.40 เซนต์ หรือ 
2.24% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.03-18.53 เซนต์ และปิด
ตลาดที่ 18.11 เซนต์ ลดลง 0.42 เซนต์ หรือ 2.27% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

2 พฤษภาคม 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

25 เมษายน  2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภาคม 2557 17.35 16.80 

 
17.24* 17.20  +0.04 

กรกฎาคม 2557 17.88 17.34 17.45  17.85  -0.40 
ตุลาคม 2557 18.53 18.03 18.11  18.53  -0.42 
มีนาคม 2558 19.33 18.83 18.89  19.37  -0.48 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.19 18.79 18.85  19.30  -0.45 
กรกฎาคม 2558 19.09 18.70 18.77  19.18  -0.41 
ตุลาคม 2558 19.23 18.89 18.97  19.30  -0.33 
มีนาคม 2559 19.56 19.24 19.33  19.61  -0.28 
พฤษภาคม 2559 19.28 19.01 19.13  19.40  -0.27 
กรกฎาคม 2559 19.16 18.85 18.97  19.22  -0.25 
ตุลาคม 2559 19.18 18.89 18.99  19.22  -0.23 
มีนาคม 2560 19.36 19.05 19.14  19.36  -0.22 

*เป็นราคาปิดครั งสุดท้ายของสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
 
 น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 สิ นสุดระยะเวลาใน
การซื อขายลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ้านวน 16,185 ล็อต 
หรือประมาณ 822,236 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลจากบราซิล (15,715 ล็อต) ที่เหลือจากกัวเตมาลา (1075 
ล็อต) และฮอนดูรัส (295 ล็อต)  โดยบริษัท Wilmar Sugar PTE Ltd. เป็นผู้รับมอบน ้าตาลทั งหมด 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 

วันที่  30  เมษายน  2557  ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่ 26  เมษายน 2557  ดังนี  

 
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 612,067 603,666 +1.39 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 44,627,281 47,745,579 -10.29 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 4,949,701 5,653,896 -12.46 
อัตราการหีบสกัด (%) 11.09 11.37 -21.22 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.09 9.37 -12.02 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 72.91 82.41 -11.53 

 
อเมริกาใต้ 
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557    Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล ปี 2557/2558 เพียง ณ วันที่ 16  เมษายน  2557 ดังนี  

 

รายการ 2557/2558 2556/2557 เปลี่ยนแปลง (%) 
ผลผลิตอ้อย (1,000 ตัน) 16,413 9,573 +71.45 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตัน) 539 245 +119.87 
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร) 667 370 +80.12 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 103.52 92.00 +12.52 
อ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 33.28 29.20 +13.97 
อ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 66.72 70.80 -5.76 
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2557   บริษัทที่ปรึกษา Canaplan คาดการณว์่าผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิลในปี 2557/2558  ว่าจะมีจ้านวน 540 ล้านตนั  ซ่ึงต้่ากวา่ท่ี Unica คาดการณ์ไว้ที่ 580 ล้านตัน  
โดยจะผลิตน ้าตาลได้ 31.8 ล้านตัน  และจะผลิตเอทานอล 23.5 พันล้านลิตร 

 
เอเชีย 
 
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557   มีรายงานว่ารฐับาลอินโดนีเซียได้อนุมัติให้น้าเข้าน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 
150,000 ตัน แก่บริษัท PT Pabrik Gula Gorontalo และ PT Adikarya Gemilang และในปีนี ได้อนุมัติให้มี
การน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบแล้วกว่า 1.6 ล้านตัน  ซึ่งก่อนหน้านี รัฐบาลคาดว่าปริมาณการน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบ
ในปี 2557 จะมีจ้านวนถึง 3.2 ล้านตัน  
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557   The Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) รายงานว่า ในฤดูการ
ผลิตปี 2556/2557  ปากีสถานผลิตน ้าตาลได้ 5.45 ล้านตัน  เพ่ิมขึ นจาก 5.03 ล้านตัน ในปี 2555/2556   
และมากกว่าความต้องการภายในประเทศ  จึงได้มีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกน ้าตาลส่วนเกิน
ได้ 

วันที่ 28 เมษายน 2557 มีรายงานว่าบริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด จะเปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี  2557/2558 งวดส่งมอบ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558  และงวดส่ง
มอบ 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2558 ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  รายละเอียดเป็นดังนี  
  

งวดส่งมอบ J-Spec (MT.) Hi-Pol. (MT.) รวม (MT.) 
1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2558 24,000.00 48,000.00 72,000.00 
1 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2558 24,000.00 48,000.00 72,000.00 

รวม 48,000.00 96,000.00 144,000.00 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 
ท่ามกลางการซื อขายที่ผันผวน  เนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการซื อขายน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2557  โดยปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.24 เซนต์ (วันที่ 30 เมษายน 2557)  ปรากฏว่ามีการส่งมอบ
น ้าตาลต่อตลาดถึง 16,185 ล็อต  หรือ 822,236 เมตริกตัน  มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้  และน ้าตาลส่วน
ใหญ่เป็นน ้าตาลจากบราซิล  โดยบริษัท Wilmar Sugar PTE Ltd.  เป็นผู้รับมอบน ้าตาลทั งหมด  ตลาดยังคงถูก 
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กดดันจากภาวะน ้าตาลล้นตลาด  เนื่องจากมีผลผลิตน ้าตาลเป็นจ้านวนมากจากไทย และอินเดียออกสู่ตลาด  
รวมทั งผลผลิตฤดูใหม่ของบราซิล  ส้าหรับในระยะสั น ๆ หากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ยังคงท้าการ
ขายเพ่ือช้าระบัญชีออกมา  ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีก 
 
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

6 พฤษภาคม  2557 
 

  
   

 


