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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  7 - 11 ตุลาคม  2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (7 - 11 ตุลาคม  2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 41 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซื อของกลุ่มกองทุนและนักเก็ง
ก้าไรต่าง ๆ ตลาดได้รับแรงหนุนจากภาวะฝนตกในบราซิล  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงาน  
ล่าสุด Unica  รายงานว่าในช่วง 16-30 กันยายน 2556  ปริมาณอ้อยเข้าหีบมีจ้านวน 34.16 ล้านตัน  เพ่ิมขึ น 
7.5% จาก 31.77 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และผลิตน ้าตาลได้ 2.292 ล้านตัน  เพ่ิมขึ น 3.9% 
จาก 2.207 ล้านตัน ส่วนเอทานอลผลิตได้ 1.597 พันล้านลิตร  เพ่ิมขึ น 11.2% จาก 1.436 พันล้านลิตร  
จ้านวนวันที่สูญเสียจากฝนเพ่ิมขึ นเป็น 5.51 วัน จาก 3.09 วัน  ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน  แรงซื อที่มี
เข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน  โดยราคา
น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.45-18.95 เซนต์  และ
ปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 18.93 เซนต์ เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน 0.45 เซนต์ หรือ 2.44% และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.35-18.82 เซนต์ และปิดตลาดที่ 18.80 เซนต์  
เพ่ิมขึ น  0.43 เซนต์  หรือ 2.34% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
ข่าวที่ส้าคัญ 

วันที่ 11 ตุลาคม  2556   Datagro  คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2556/2557 จะมี
จ้านวน 3.06 ล้านตนั  ลดลงจาก 10.00 ล้านตัน ในปี 2555/2556 

 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2556 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 18.95 
 

18.45 18.93 18.48 +0.45 
พฤษภาคม 2557 18.82 18.35 18.80 18.37 +0.43 
กรกฎาคม 2557 18.70 18.26 18.68 18.28 +0.40 
ตุลาคม 2557 18.91 18.50 18.90 18.52 +0.38 
มีนาคม 2558 19.43 19.06 19.43 19.09 +0.34 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.27 18.95 19.28 19.00 +0.28 
กรกฎาคม 2558 19.10 18.84 19.13 18.91 +0.22 
ตุลาคม 2558 19.13 18.90 19.15 18.97 +0.18 
มีนาคม 2559 19.50 19.21 19.48 19.31 +0.17 
พฤษภาคม 2559 19.41 19.15 19.41 19.25 +0.16 
กรกฎาคม 2559 19.32 19.10 19.34 19.18 +0.16 
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วันที่ 10  ตุลาคม  2556  Rabobank คาดว่าในปี 2556/2557  จะยังคงเกิดผลผลิตน ้าตาลโลก
ส่วนเกิน (Surplus) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยจะมีจ้านวน 5.4 ล้านตัน (Raw Value)  และจะท้าให้สต็อค
น ้าตาลทั่วโลกเพ่ิมขึ น  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะยังคงกดดันต่อราคาน ้าตาลในปี 2557 

 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 11 ตุลาคม  2556   The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงานว่า 
เพียง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556  ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 181,900 ตัน ลดลงจาก 536,600 ตัน  
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และเนื่องจากฝนตกหนักท้าให้การเก็บเกี่ยวบี ทเป็นไปด้วยความล่าช้า ท้าให้
หลายโรงงานต้องหยุดท้าการผลิต เพราะปัญหาขาดแคลนบี ท 

วันที่ 11 ตุลาคม  2556   ศุลกากรรัสเซียรายงานปริมาณการน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบในช่วง 8 เดือนแรกของ
รัสเซียมีจ้านวน 372,900 ตัน  ลดลงจาก 423,200 ตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555  ส่วนปริมาณการน้าเข้า
น ้าตาลทรายขาวเพิ่มขึ นเปน็ 47,200 ตัน จาก 36,600 ตัน  

วันที่ 8 ตุลาคม 2556  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานว่าเพียง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556  รัสเซีย
ได้เก็บเกี่ยวบี ทแล้ว 318,600 เฮคแต  หรือ 35.2% ของพื นที่เพาะปลูก 905,800 เฮคแต   ซึ่งน้อยกว่าที่เก็บ
เกี่ยวได้  502,500 เฮคแต ในปีก่อน   โดยปริมาณบี ทที่เก็บเกี่ยวได้มีจ้านวน  13.341 ล้านตัน ลดลงจาก 
18.299 ล้านตัน ในปีก่อน  และผลผลิตบี ทเฉลี่ย  41.88 ตัน/เฮคแต เพ่ิมขึ นจาก 36.41 ตัน/เฮคแต ในปีก่อน 

วันที่ 7 ตุลาคม 2556    The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar)  รายงานว่า
ในปี 2556/2557 เพียง ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2556 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 1.18 ล้านตัน ลดลง
จาก 1.48 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 67 โรงงาน เทียบกับ 75 
โรงงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน  10.56 ล้านตัน ลดลงจาก 15.36  
ล้านตัน ในปีก่อน และปริมาณบี ทท่ีผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต 9.55 ล้านตัน เทียบกับ 12.75 ล้านตัน ในปี
ก่อน  ส่วนอัตราการหีบสกัดอยู่ที่  12.36%  เพ่ิมขึ นจาก 11.61% ในปีก่อน 

  
ยุโรปตะวันตก 

 วันที่ 8 ตุลาคม 2556 กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสลดประมาณการผลผลิตบี ทของฝรั่งเศสในปี 
25256/2557 ลงเหลือ 33.20 ล้านตัน  จาก 34.19 ล้านตัน  ในประมาณการคราวก่อน  และ 33.69 ล้านตัน 
ในปี 2555/2556 
 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 10  ตุลาคม  2556 Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2556 ดังนี  
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รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 440.437 381.351 +15.49 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 25.212 24.005 +5.03 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 18.831 15.128 +24.48 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.08 133.70 -0.47 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.14 49.41  
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.86 50.59  

 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน ตามแรงซื อของ
กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวฝนตกในบราซิล ส่งผลกระทบต่อการตัดอ้อยส่ง
เข้าโรงงาน  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน  
(11 ตุลาคม 2556)  และ Unica รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ปริมาณอ้อยเข้าหีบทางภาคกลาง-
ใต้ของบราซิลมีจ้านวน 440.437 ล้านตันเพิ่มขึ น 15.5% จาก 381.351 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
ผลผลิตน ้าตาลเพ่ิมขึ น 5.0% เป็น 25.212 ล้านตัน จาก 24.005 ล้านตัน และผลผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ น 24.5% 
เป็น 18.831 พันล้านลิตร จาก 15.128 พันล้านลิตร   ส้าหรับในระยะใกล้ ๆ หากปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของ
ตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อและขายของกลุ่มกองทุน
และนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

14  ตุลาคม  2556 
 


