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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 – 6  กันยายน  2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (2 – 6  กันยายน  2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 36 
ของปี 2556 ตลาดเปิดท้าการ 4 วัน  โดยในวันที่ 2 กันยายน 2556 ตลาดปิดท้าการเนื่องในวันแรงงานของ
สหรัฐฯ (The U.S Labor Day) แม้ว่าตลาดจะถูกกดดันจากผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินทั่วโลก แต่แรงซื อจาก
บรรดาผู้ค้าและการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ 
ได้ส่งผลให้ราคาฟ้ืนตัวขึ นจากระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปี  ซึ่งเข้าทดสอบในเดือนกรกฎาคม 2556  ขณะที่อุปสงค์
ที่แข็งแกร่งเกินคาดในตลาดปัจจุบัน  ตอกย ้าการคาดการณ์ว่าผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 
2556/2557  จะลดลง  โดยบริษัทผู้ค้าน ้าตาล Czarnikow คาดว่าจะลดลงราวครึ่งหนึ่งจาก 3.9 ล้านตัน ใน
ประมาณการคราวก่อน เหลือ 2 ล้านตัน เทียบกับ 9.5 ล้านตัน ในปี 2555/2556  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่าง
หนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์  ได่ส่งผลให้ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์   
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.35-16.90 เซนต์  
และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.79 เซนต์ เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน 0.45 เซนต์ หรือ 2.75% และราคาน ้าตาล
ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.92-17.41 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.30 เซนต์  
เพ่ิมขึ น  0.42 เซนต์  หรือ 2.49% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 
 

  

 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
6 กันยายน  2556 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2556 16.90 16.35 16.79 16.34 +0.45 
มีนาคม 2557 17.41 16.92 17.30 16.88 +0.42 
พฤษภาคม 2557 17.33 16.85 17.23 16.82 +0.41 
กรกฎาคม 2557 17.24 16.78 17.16 16.76 +0.40 
ตุลาคม 2557 17.48 17.05 17.41 17.02 +0.39 
มีนาคม 2558 17.87 17.55 17.84 17.50 +0.34 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.82 17.50 17.80 17.45 +0.35 
กรกฎาคม 2558 17.80 17.47 17.78 17.42 +0.36 
ตุลาคม 2558 17.91 17.55 17.90 17.52 +0.38 
มีนาคม 2559 18.32 17.95 18.30 17.92 +0.38 
พฤษภาคม 2559 18.32 17.97 18.29 17.90 +0.39 
กรกฎาคม 2559 - - 18.28 17.88 +0.40 
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ข่าวท่ีส้าคัญ 
  
วันที่ 6  กันยายน  2556  บริษัทผู้ค้าน ้าตาล Czarnikow ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน 
(Surplus) ในปี 2556/2557 ลดลงเหลือ 2.0 ล้านตัน จาก 3.9 ล้านตัน  ในประมาณการคราวก่อน  ทั งนี เกิด
จากความต้องการน ้าตาลที่เพ่ิมขึ นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ จากราคาน ้าตาลในตลาดโลกที่ลดลงอย่างมาก  
โดยในปี 2555/2556 คาดว่าจะมีน ้าตาลโลกส่วนเกินจ้านวน 9.5 ล้านตัน  ในขณะที่ผลผลิตน ้าตาลในปี 
2556/2557 จะลดลงเหลือ 181.8 ล้านตัน จาก 185.8 ล้านตัน  ในฤดูการผลิตก่อน  โดยน ้าตาลจากบี ท 34.3 
ล้านตัน ลดลงจาก  37.4 ล้านตัน ในปีก่อน  และน ้าตาลจากอ้อย 147.5 ล้านตัน  ลดลงจาก 148.4 ล้านตัน   
 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่  4 กันยายน  2556 The Russian Sugar Producers’ Union  รายงานการผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของรัสเซีย ในปี 2555/2556  เพียงวันที่  2 กันยายน  2556  ดังนี  

 
                                                                                          หน่วย : ตัน  

รายการ 2 กันยายน 2556 2 กันยายน  2555 
บี ทที่รับเข้าสู่โรงงาน 2,687,000 3,852,000 
บี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการ

ผลิต 
2,335,000 3,355,000 

น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้ 274,000 359,900 
อัตราการหีบสกัด (%) 11.7 10.7 
จ้านวนโรงงานน ้าตาล (รง.) 37 51 
 

อเมริกาใต้ 
 วันที่  3 กันยายน  2556 กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลทรายดิบของ

บราซิลในเดือนสิงหาคม  2556 มีจ้านวน  3.352 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  เพ่ิมขึ นจาก 2.336 ล้านตัน 
ในเดือนกรกฎาคม และ  2.491 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ท้าให้การส่งออกรวมในปี 
2556/2557 (เมษายน/สิงหาคม) อยู่ที่  11.577 ล้านตัน  เพ่ิมขึ นจาก 9.026 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน  อนึ่ง ในปี 2555/2556 บราซิลส่งออก  27.243 ล้านตัน เทียบกับท่ีส่งออก 25.131 ล้านตัน ในปี 
2554/2555 
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อัฟริกา 
วันที่  4 กันยายน  2556  มีรายงานว่า The General Foreign Trade Organisation (GFTO)  ของ

ซีเรียจะเปิดประมูลซื อเพ่ือน้าเข้าน ้าตาลทรายขาวจ้านวน 276,000 ตัน  อีกครั งในวันที่ 24 กันยายน 2556  
หลังจากได้ยกเลิกการประมูลไปเนื่องจาก GFTO ได้รับการเสนอขายเพียง 1 ราย 

 
เอเชีย 

ราคาน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ทางภาคใต้ของเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2556 อยู่ที่  
16.0-19.0  ล้านดอง/ตัน เทียบกับ 15.0-19.0 ล้านดอง/ตัน ในสัปดาห์ก่อน (1 เหรียญสหรัฐฯ = 21,120  
ดอง) 

 วันที่ 6  กันยายน  2556  คณะกรรมการที่ปรึกษาน ้าตาล ( The Sugar Advisory Board :SAB) 
ของปากสีถาน ได้ชะลอการอนุญาตส่งออกน ้าตาลจ้านวน 500,000 ตัน ออกไปอีก 45 วัน หลังจากได้ทราบ
ข่าวพื นที่เพาะปลูกอ้อยในเขต Sindh และ Punjab ได้รับความเสียหายจากน ้าท่วม ทั งนี คณะกรรมการจะท้า
การประเมินความเสียหายและน ้าตาลในสต็อคอีกครั ง 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คในสัปดาห์นี ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับกับสัปดาห์ก่อน ตาม
แรงซื อของบรรดาผู้ค้า และการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็ง
ก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากตลาดอยู่ในขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold) ประกอบกับค่าเงินเรียลของ
บราซิลได้แข็งค่าขึ น นอกจากนั นตลาดได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในตลาดปัจจุบันที่แข็งแกร่งเกินคาด  และบริษัท
ผู้ค้าน ้าตาล Czarnikow ได้ปรับลด surplus ในปี 2556/2557 ลงราวครึ่งหนึ่งจาก 3.9 ล้านตัน ในประมาณการ
คราวก่อนเหลือ 2 ล้านตัน และเทียบกับ 9.5 ล้านตัน ในปี 2555/2556  ส้าหรับในระยะสั น ๆ หาก
ปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้าตาลจะเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อ
เนื่องจากปัจจัยทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  
 
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

9  กันยายน  2556 



 
www.sugarzone.in.th 

  
 


