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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  2 - 6 ธันวาคม 2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 2 – 6 ธันวาคม 2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 49 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจาก
อุปสงค์ท่ีอ่อนแอ และผลผลิตน ้าตาลทั่วโลกที่มีปริมาณมาก ขณะที่โรงงานน ้าตาลในอินเดียเริ่มท้าการหีบอ้อย
แล้ว หลังล่าช้ามาเป็นเวลานบัเดือน ส่วนประเทศไทยก็เริ่มท้าการหีบอ้อยเช่นเดียวกัน แรงขายท่ีมีเข้ามาอย่าง
หนาแน่นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่างๆ ได้กดดันให้ราคาน ้าตาล
ปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 เดือน  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 
2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.55 - 17.25 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.59 เซนต์  ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน 0.56 เซนต์ หรือ 3.27%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่
ระหว่าง 16.67 - 17.32 เซนต์ และปิดตลาดที่ 16.72 เซนต์  ลดลง 0.52 เซนต์  หรือ 3.02% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 

วันที่ 3  ธันวาคม 2556  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงาน
ว่าในปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2556  ยูเครนผลิตน า้ตาลทรายขาวจากบี ท
ได้ 1.05 ล้านตัน  ลดลงจาก 1.89 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน     โดยมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 
19 โรงงาน เทียบกับ 28 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน  8.67 ล้าน 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2556 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 17.25 16.55 16.59 17.15  -0.56 
พฤษภาคม 2557 17.32 16.67 16.72 17.24  -0.52 
กรกฎาคม 2557 17.40 16.80 16.87 17.30  -0.43 
ตุลาคม 2557 17.66 17.08 17.15 17.58  -0.43 
มีนาคม 2558 18.28 17.77 17.83 18.23  -0.40 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.26 17.88 17.95 18.25  -0.30 
กรกฎาคม 2558 18.24 17.96 18.06 18.25  -0.19 
ตุลาคม 2558 19.38 18.21 18.32 18.39  -0.07 
มีนาคม 2559 18.99 18.66 18.88 18.92  -0.04 
พฤษภาคม 2559 18.92 18.80 18.83 18.86  -0.03 
กรกฎาคม 2559 18.82 18.69 18.80 18.83  -0.03 
ตุลาคม 2559 18.93 18.74 18.86 18.89  -0.03 
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ตัน เทียบกับ 15.68  ล้านตัน  ในปีก่อน  โดยบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตมีจ้านวน 8.01 ล้านตัน  เทียบกับ 
14.52 ล้านตัน ในปีก่อน ส่วนอัตราการหีบสกัดอยู่ที่  13.1% จาก 13.0%  ในปีก่อน   

วันที่ 3  ธันวาคม 2556  สมาคมผู้ผลิตน ้าตาลของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานปริมาณการ
เก็บเก่ียวบี ทและการผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทของรัสเซีย เพียงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ดังนี  
                                                                                                        หน่วย : ตัน  

รายการ ปี 2556 ปี 2555 
ป  ปริมาณบี ทท่ีเก็บเก่ียวได้ (ล้านตัน) 38.6 42.2 
    พื นที่เก็บเก่ียว (เฮคแต) 888,000 1,096,000 
    ผลผลิตบี ท/เฮคแต (ตัน) 43.5 38.7 

ปริมาณบี ททีส่่งเข้าโรงงาน (ล้านตัน) 30.3 34.955 
ปริมาณบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต (ล้านตัน) 26.9 30.999 
น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้ (ล้านตัน) 3.46 3.854 
จ้านวนโรงงานน ้าตาล (รง.) 62 63 
 
ยุโรปตะวันตก 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ท
ของฝรั่งเศสในปี 2556/2557 จะมีจ้านวน 4.430 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) เทียบกับ 4.523 ล้านตันใน
ปีก่อน และ 5.059 ล้านตันในปี 2554/2555  
 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 เพียง 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ดังนี  

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 19,168 43,643 -56.08 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 1,616,613 3,739,851 -56.77 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 128,310 356,107 -63.97 
อัตราการหีบสกัด (%) 7.94 9.52 -16.60 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 6.69 8.16 -18.01 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 84.34 85.69 -1.58 
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วันที่ 5  ธันวาคม 2556  มีรายงานว่าหลังจากท่ีไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลของ Copersucar ในท่าเรือ 
Santos ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ทาง Copersucar ได้ออกแถลงการณ์ถึงความคืบหน้า
ว่า ทางโกดังจะกลับมาส่งออกน ้าตาลได้จ้านวน 250,000 ตันต่อเดือน ในเดือนมกราคม และจะสามารถเพ่ิม
อัตราส่งออกได้อีกในช่วงเดือนพฤษภาคม และยังได้คาดว่าจะสามารถกลับมาส่งออกได้เป็นปกติที่ 10 ล้านตัน
ต่อปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  อนึ่งในปี 2556/2557 ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ Copersucar ได้ส่งออกน ้าตาล 
แล้ว 3.8 ล้านตัน และคาดว่าจนถึงเดือนมีนาคม 2557 จะส่งออกน ้าตาลเพิ่มอีก 3.2 ล้านตัน โดยน ้าตาล
ดังกล่าว จ้านวน 2.4 ล้านตัน จะส่งออกผ่านสถานีส่งออกของบริษัทอ่ืนในท่าเรือ Santos และท่าเรือ 
Paranagua ส้าหรับในฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งจะเริ่มต้น 1 เมษายน Copersucar คาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน 
(ลดลงจาก 7.0 ล้านตันในปี 2556/2557) โดยจะส่งออกเอง 4 ล้านตัน และผ่านบริษัทอ่ืนๆ 2.5 ล้านตัน  

วันที่ 3  ธันวาคม 2556  กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือน
พฤศจิกายน 2556 มีจ้านวน 2.269 ล้านตัน (tel quel) ลดลงจาก 2.628 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม และลดลง
จาก 2.867 ล้านตัน ในเดือนพฤศจิกายนปี 2555 ทั งนี เป็นผลมาจากไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลที่ท่าเรือ Santos 
ของบริษัท Copersucar  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ส้าหรับน ้าตาลทรายดิบส่งออกลดลงเหลือ 1.84 ล้านตัน 
จาก 2.08 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม และ 2.3 ล้านตัน ในปีก่อน และน ้าตาลทรายขาวส่งออกลดลงเหลือ 
429,100 ตัน จาก 548,200 ตัน ในเดือนตุลาคม และ 567,400 ตัน ในปีก่อน ทั งนี  ท้าให้ในช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 2556/2557 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลไปแล้ว 19.069 ล้านตัน เทียบกับ 18.571  ล้าน
ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

 
เอเซีย 

วันที่ 6 ธันวาคม 2556 The China Sugar Association (CSA) รายงานว่าในฤดูการผลิตปี 
2556/2557 (ตุลาคม – กันยายน) จนถึงสิ นเดือนพฤศจิกายน จีนผลิตน ้าตาลทรายได้ 748,200 ตัน (มูลค่า
น ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 857,700 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากอ้อย 286,800 
ตัน ลดลงจาก 375,000 ตัน ในปีก่อน และเป็นน ้าตาลจากบี ท 461,400 ตัน  ลดลงจาก 482,700 ตัน ในปี
ก่อน ทั งนี เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดหีบในปีนี  ซึ่งมีโรงงานเปิดหีบเพียง 59 โรงงาน จาก 76 โรงงานในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายนปีก่อน 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556  ธนาคาร ANZ คาดการณ์ว่าตัวเลขน้าเข้าน ้าตาลของจีนในปี 2556/2557 
อาจจะลดลงกว่าครึ่งมาอยู่ที่ 2 ล้านตัน เนื่องจากสต็อกน ้าตาลส้ารองของประเทศจีนที่มีมาก หลังจากที่มีการ
ซื อน ้าตาลเพ่ือเก็บเป็นสต็อกเป็นเวลานาน 

วันที่ 6  ธันวาคม 2556 นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินเดีย รายงานว่า 
รัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะส่งเสริมการผลิตน ้าตาลทรายดิบ ในปี 2556/2557 เป็นอย่างน้อย 4 ล้านตัน 
เนื่องจากสามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้ง่ายกว่าน ้าตาลทรายขาว และจะมีการเพ่ิมสัดส่วนการผสมเอทานอล 
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ในน ้ามนัเบนซินเป็น 10% จาก 5% โดยรัฐบาลจะให้เงินกู้ 5 ปี ในวงเงิน 72,000 ลา้นรูปี (1.17 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) จากธนาคารพาณิชย์ โดยจะช่วยเหลือดอกเบี ย 12% ซ่ึง 7% จะจ่ายจากกองทุนพัฒนาน ้าตาล 
และอีก 5% รัฐบาลอินเดียเป็นผู้จ่ายให้  

วันที่ 2 ธันวาคม 2556  มีรายงานว่าในปี 2556/2557 รัฐ Karnataka ซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตน ้าตาลใหญ่
อันดับ 3 ของอินเดียคาดว่าจะผลิตน ้าตาลทรายขาวได้ 3.20 ล้านตัน  ลดลง 7% จาก 3.43 ล้านตัน ในปีก่อน  
ขณะที่พื นที่เพาะปลูกอ้อยมีจ้านวน 492,000 เฮคแต ลดลงจาก 500,000 เฮคแต ในปีก่อน  แต่เนื่องจากฝนตก
มากเกินไป  คาดว่าพื นที่เก็บเกี่ยวอ้อยจะลดลงเหลือ  400,000  เฮคแต  จาก  430,000 เฮคแต   และคาดว่า 
ผลผลิตอ้อยจะน้อยกว่า 30 ล้านตัน จาก 33 ล้านตัน ในปีก่อน    ในขณะที่เปอร์เซ็นต์น ้าตาลเฉลี่ยจะต่้ากว่า 
10% จาก 10.39% ในปีก่อน  อนึ่ง ในปี 2554/2555  รัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได้ 3.68 ล้านตัน  จากอ้อย 
33.58 ล้านตัน  และเปอร์เซ็นต์น ้าตาลเฉลี่ย 10.97%  โดยมีโรงงานน ้าตาล 59 โรงงาน  ซึ่งเป็นของเอกชน 37 
โรงงาน  และเป็นของสหกรณ์/รัฐ 20 โรงงาน 

วันที่ 2 ธันวาคม 2556  มีรายงานว่า  หลังจากปัญหาราคาอ้อยระหว่างโรงงานน ้าตาลเอกชนและ
รัฐบาลในรัฐ Uttar  Pradesh (UP) ของอินเดียได้ยืดเยื อมากว่า 1 เดือน  รัฐบาลของรัฐ UP ได้อนุญาตให้
โรงงานน ้าตาลจ่ายเงินค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือโรงงานจ่าย 2,600 รูปี/ตัน ภายใน 14 วัน 
หลังจากส่งอ้อยเข้าโรงงาน  และส่วนที่เหลือ 200 รปูี/ตัน  จ่ายก่อนปิดหีบ  ซึ่งปกติอยู่ในช่วงเมษายน/
พฤษภาคม  โดยรัฐบาล UP ยอมยกเว้นการเก็บภาษีบางส่วน  ซึ่งโรงงานจะได้ประโยชน์ประมาณ 110 รูปี/ตัน  
หรือ 8.79 พันล้านรูปี ส้าหรับในฤดูการผลิตนี  

 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
และเคลื่อนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน  โดยปราศจากปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด แรงขายจาก
กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 เดือน ในขณะที่
โรงงานน ้าตาลในอินเดีย และไทย ได้เริ่มท้าการหีบอ้อยแล้ว ส้าหรับในระยะสั นๆ  เนื่องจากตลาดอยู่ใน
ขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold) ดังนั น ราคาน ้าตาลมีโอกาสที่จะกระเตื องขึ นมาบ้างตามแรงซื อ
เนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค (Technical) Rebounded)   และในระดับราคาที่ต่้าก็เป็นโอกาสของประเทศ
ผู้น้าเข้าในการเข้ามาซื อน ้าตาล ซึ่งจะท้าให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ น 

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

9 ธันวาคม 2556 
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