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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  6 – 10 มกราคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (6–10 มกราคม 2557) เป็นสัปดาห์ที่  2 ของปี 2557 
ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคของกลุ่ม
กองทุนและนักเก็งก้าไรต่างๆ ตลอดจนการปรับน ้าหนักการลงทุนของกองทุนดัชนี (Index–Fund) ประกอบกับ
ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานน ้าตาลโลกที่มีเป็นจ้านวนมาก ในขณะที่อุปสงค์ยังคงอ่อนแอ นอกจากนั นยัง
ถูกกดดันจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง แรงขายที่มีเข้ามาอย่างหนัก กดดันให้ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวลดลงถึง
ระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง นับแต่เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นมา ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.41-16.19 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 15.57 เซนต์  ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน 0.51 เซนต์ หรือ 3.17%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 
15.57-16.34 เซนต์ และปิดตลาดที่ 15.72 เซนต์  ลดลง 0.52 เซนต์  หรือ 3.20% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

 
  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 

วันที่ 10 มกราคม 2557 The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงาน
ผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทของยูเครนในฤดูการผลิต 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วันที่ 9 
มกราคม 2557  มีจ้านวน 1.204 ล้านตัน  ลดลงจาก 2.189 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดย
ปริมาณบี ทที่ส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน 9.17 ล้านตัน ลดลงจาก 17.37 ล้านตัน และถึง ณ ขณะนี มีโรงงานน ้าตาล 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

10 มกราคม 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
3 มกราคม 2557 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 16.19 15.41 15.57 16.08  -0.51 
พฤษภาคม 2557 16.34 15.57 15.72 16.24  -0.52 
กรกฎาคม 2557 16.54 15.82 15.94 16.46  -0.52 
ตุลาคม 2557 16.96 16.20 16.33 16.80  -0.47 
มีนาคม 2558 17.55 16.95 17.07 17.50  -0.43 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.77 17.09 17.19 17.61  -0.42 
กรกฎาคม 2558 17.64 17.23 17.32 17.71  -0.39 
ตุลาคม 2558 18.01 17.60 17.68 18.04  -0.36 
มีนาคม 2559 18.57 18.19 18.25 18.64  -0.39 
พฤษภาคม 2559 18.18 18.18 18.23 18.61  -0.38 
กรกฎาคม 2559 18.23 18.16 18.22 18.60  -0.38 
ตุลาคม 2559 18.41 18.36 18.35 18.71  -0.36 
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เพียงแห่งเดียวที่ยังเปิดหีบอยู่ เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 6 โรงงาน 
หลังจากปริมาณฝนที่ตกลงอย่างหนักส่งผลให้การเก็บเก่ียวบี ทต้องล่าช้าออกไปทั งนี กระทรวงเกษตรของยูเครน 
คาดว่าผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตในปี 2556/2557 จะอยู่ที่ 1.4 – 1.5 ล้านตัน เทียบกับ 2.23 ล้านตัน ในฤดู
การผลิตปี 2555/2556   
 
อเมริกากลางและหนือ 
 

วันที่ 10 มกราคม 2557 USDA  คาดการณ์สต็อกน ้าตาลปลายปีของสหรัฐฯ ในปี 2556/2557 จะ
อยู่ที่ 1.881 ล้านชอร์ตตัน เทียบกับ 1.975 ล้านชอร์ตตัน ในการคาดการณ์เมื่อเดือนก่อน และในปี 
2555/2556 จะอยู่ที่ 2.16 ล้านชอร์ตตัน เทียบกับ 1.979 ล้านชอร์ตตัน ในปี 2554/2555 ส่วนผลผลิตน ้าตาล
ในปี 2556/2557 คาดว่าจะลดลงเหลือ 8.778 ล้านชอร์ตตัน ลดลง 1.1% จากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือน
ธันวาคม และลดลง 2.3% จากปี 2555/2556 และส้าหรับปริมาณการน้าเข้าน ้าตาลจากเม็กซิโก คาดว่าจะอยู่
ที่ 1.745 ล้านชอร์ตตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ในเดือนธันวาคม และลดลง 18% จากปี 2555/2556 

 
วันที่ 9 มกราคม 2557 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 เพียง    

ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 ดังนี  
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 112,785 147,065 -23.31 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 9,263,979 13,029,897 -28.90 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 885,923 1,349,595 -34.36 
อัตราการหีบสกัด (%) 9.56 10.36 -7.72 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 7.85 9.18 -14.49 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 82.14 88.60 -7.29 
 
โอเชียเนีย 
 

วันที่ 8 มกราคม 2556  Canegrowers ของออสเตรเลีย รายงานว่าปริมาณอ้อยของออสเตรเลียในปี 
2557  คาดว่าจะเพ่ิมขึ นเป็น 32.0 ล้านตัน  จาก 30.5 ล้านตัน  ในปี 2556  และ 30.4 ล้านตัน  ในปี 2555  
ส้าหรับผลผลิตน ้าตาลในปี 2556  มีปริมาณมากกว่า 4.0 ล้านตัน  
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เอเชีย  
 

วันที่ 9 มกราคม 2556  มีรายงานว่า The Trading Corporation of Pakistan (TCP) มีเป้าหมายที่
จะประมูลซื อน ้าตาลจ้านวน 132,000 ตัน  ในการประมูลระหว่างเดือนมกราคม 2557 จ้านวน 2 ครั ง  
หลังจากท่ีได้ประมูลซื อมาแล้ว 2 ครั ง ในเดือนธันวาคม จ้านวน 10,000 ตัน  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และ 8,100 
ตัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2556 รวม 18,100 ตัน  ทั งนี  กระทรวงการค้าของปากีสถานได้อนุมัติให้ TCP เปิด
ประมูลซื อน ้าตาลจ้านวน 92,000 ตัน  ในวันที่ 17 มกราคม  และจ้านวน 40,000 ตัน ในวันที่ 22 มกราคม 
2557 

 
วันที่ 8 มกราคม 2556 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียรายงานว่า ผลผลิตน ้าตาลของ

อินโดนีเซียในปีที่แล้วลดลงเหลือ 2.54 ล้านตัน  ในขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศมีจ้านวน 5.8 
ล้านตัน  ทั งนี   เนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักท้าให้ผลผลิตลดลง  และจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงพื นที่
เพาะปลูกอ้อยไปเป็นพื นที่อุตสาหกรรมและสร้างที่อยู่อาศัยแทนประมาณ 100,000 เฮคแต 

วันที่ 6 มกราคม 2557  กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียรายงานผลผลิตน ้าตาลของอินโดนีเซียปี 2556  
ว่าลดลงเหลือ 2.54 ล้านตัน  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จาก 2.59 ล้านตัน ในปี 2555  โดยน ้าตาลดังกล่าวผลิต
จากอ้อย 35.4 ล้านตัน  ในพื นที่เพาะปลูก 464,644 เฮคแต  อนึ่ง ผลผลิตน ้าตาลในปีที่แล้วผลิตจากโรงงานใน
เกาะชวา 1.6 ล้านตัน  และนอกเกาะชวา 932,359 ตัน 

วันที่ 7 มกราคม 2557  The China Sugar Association (CSA)  รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีน
ในช่วง 3 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน ) เป็นดังนี  

 

                                                            หน่วย : 1,000 ตัน  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 
 

รายการ ปริมาณผลผลิตน ้าตาล 
ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 

น ้าตาลจากอ้อย 2,375.2 2,537.5 
น ้าตาลจากบี ท 670.8 737.6 

รวม 3,046.0 3,275.1 
 

  
อนึ่ง ในเดือนธันวาคม 2556 จีนผลิตน ้าตาลได้ 2,297,800 ตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 4.9% จาก 

2,417,400 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นน า้ตาลจากอ้อย 2,088,400 ตัน ลดลง 3.4% จาก 2,162,500 
ตัน ในปีก่อน และเป็นน ้าตาลจากบี ท 209,400 ตัน ลดลง 17.9% จาก 254,900 ตัน ในปีก่อน  
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วันที่ 7 มกราคม 2557 มีรายงานว่า ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ฟิลิปปินส์ลดภาษีน้าเข้าน ้าตาลลง

เหลือ 10% จากเดิม 18%  ซ่ึงเป็นผลมาจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และในปีหน้าจะลดลงเหลือ 5%  
 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คได้เคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ตาม
แรงขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่างๆ รวมทั งการปรับน ้าหนักการลงทุน
ของกองทุนดัชนี (Index–Fund) นอกจากนั นตลาดยังได้รับแรงกดดันจากเงินเหรียญสหรัฐฯที่มีค่าแข็งแกร่ง 
อุปทานน ้าตาลโลกที่มีเป็นจ้านวนมาก ในขณะที่อุปสงค์ยังคงอ่อนแอ  แรงขายท่ีมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กดดันให้
ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง นับแต่เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นมา และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่้าสุดตลอดอายุของสัญญา ที่ระดับ 15.41 
เซนต์ (9 มกราคม 2557) ก่อนที่จะกระเตื องขึ นมาบ้าง ส้าหรับในระยะสั นๆ  คาดว่าราคาน ้าตาลคงจะยังคง
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบแคบๆ ตามแรงซื อและขายเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคของกลุ่มกองทุนและ
นักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 

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

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
13 มกราคม  2557 

 
 
 
 


