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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 - 13  ธันวาคม 2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 9 - 13 ธันวาคม 2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 50 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน ตลอดทั งสัปดาห์มีเพียงวันที่ 10 
ธันวาคม 2556  ที่ราคาน ้าตาลปรับตัวขึ นมาบ้าง เมื่อ Unica  รายงานว่าในช่วงวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2556 
ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลผลิตน ้าตาลได้ 1.438 ล้านตัน ลดลง 21.6% จาก 1.834 ล้านตัน  ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  โดยโรงงานใช้อ้อย 44.11% ไปในการผลิตน ้าตาล  ลดลงอย่างมากจาก 49.99% ในช่วง
ครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน 2556  และเทียบกับ 50.51% ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน 2555  
อย่างไรก็ดีตลาดน ้าตาลยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานน ้าตาลโลกที่มีเป็นจ้านวนมาก  ในขณะที่อุปสงค์ของ
น ้าตาลยังคงอ่อนแอ  แรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องกดดันให้ราคา
น ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดนับแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบ
ตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.22-16.84 เซนต์  และปิดตลาดครั ง
สุดท้ายที่ 16.27 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.32 เซนต์ หรือ 1.93%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.35-16.97 เซนต์ และปิดตลาดที่ 16.40 เซนต์  ลดลง 0.32 เซนต์  
หรือ 1.91% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม 2556 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 16.84 16.22 16.27 16.59 -0.32 
พฤษภาคม 2557 16.97 16.35 16.40 16.72 -0.32 
กรกฎาคม 2557 17.10 16.49 16.53 16.87 -0.34 
ตุลาคม 2557 17.36 16.79 16.83 17.15 -0.32 
มีนาคม 2558 18.03 17.46 17.51 17.83 -0.32 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.10 17.59 17.64 17.95 -0.31 
กรกฎาคม 2558 18.21 17.71 17.75 18.06 -0.31 
ตุลาคม 2558 18.47 18.04 18.07 18.32 -0.25 
มีนาคม 2559 19.00 18.77 18.64 18.88 -0.24 
พฤษภาคม 2559 18.83 18.83 18.59 18.83 -0.24 
กรกฎาคม 2559 - - 18.57 18.80 -0.23 
ตุลาคม 2559 18.85 18.85 18.65 18.86 -0.21 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 

วันที่ 10  ธันวาคม 2556  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) 
รายงานว่าในปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556  ยูเครนผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทได้ 1.105 ล้านตัน  ลดลงจาก 1.965 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน     โดยมีโรงงาน
น ้าตาลเปิดหีบอยู่ 15 โรงงาน ในขณะที่มีโรงงานน ้าตาลปิดหีบ 23 โรงงาน  เทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนที่มีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 24 โรงงาน  และปิดหีบแล้ว 39 โรงงาน ปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน  
8.89 ล้านตัน เทียบกับ 16  ล้านตัน  ในปีก่อน   
 

อเมริกากลางและเหนือ 
วันที่ 13  ธันวาคม 2556 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตวัเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 เพียง    

ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ดังนี  
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเก่ียวอ้อย (เฮคแต) 34,097 58,513 -41.73 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 2,996,550 5,241,254 -42.83 
ปริมาณน า้ตาล (ตนั) 253,544 511,384 -50.42 
อัตราการหีบสกัด (%) 8.46 9.76 -13.32 
ผลผลติน า้ตาล (ตัน/เฮคแต) 7.44 8.74 -14.87 
ผลผลติอ้อย (ตัน/เฮคแต) 87.88 89.57 -1.89 

 

อเมริกาใต้ 
 วันที่ 10  ธันวาคม 2556  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล เพียง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ดังนี  
 

รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 569.876 510.594 +11.61 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 33.136 32.914 +0.68 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 24.249 20.386 +18.95 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.70 135.78 -1.53 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.64 49.82  
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.36 50.18  
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ตะวันออกกลาง 
 

 วันที่ 12 ธันวาคม 2556  มีรายงานว่า อิหร่านซื อน ้าตาลทรายดิบจากอินเดียจ้านวน 100,000 ตัน  
ก้าหนดส่งมอบต้นปี 2557  โดยมีการคาดการณ์ว่าอิหร่านต้องน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบประมาณ 1.3 ล้านตัน/ปี  
หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 100,000 ตัน  ในขณะที่ปริมาณการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้าน
ตัน  โดยผลผลิตภายในอิหร่านมีประมาณ 1.1 ล้านตัน   

 วันที่ 9 ธันวาคม 2556  กระทรวงพาณิชย์ของอิรักรายงานว่า  อิรักจะเปิดประมูลซื อน ้าตาล
ทรายขาวอย่างน้อย 50,000 ตัน  จากแหล่งผลิตต่าง ๆ  ยกเว้นประเทศไทย  โดยก้าหนดวันเปิดประมูลในวันที่ 
16 ธันวาคม 2556  และราคาเสนอขายมีผลถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

 
โอเชียเนีย 
 
 วันที่ 10 ธันวาคม  2556 The Australian Bureau of Agricultural and Resource 
Economics and Sciences (ABARES) คาดการณผ์ลผลิตน ้าตาลในปี 2556/2557 ของออสเตรเลียจะลดลง
เหลือ 4.200 ล้านตัน จาก 4.250 ล้านตัน ในประมาณการเดือนกันยายน และเทียบกับ 4.541 ล้านตัน ใน
ประมาณการครั งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2556  และผลผลติน ้าตาลในปี 2556/2557 จะลดลง 2.3% จาก 4.3 
ล้านตัน ในปี 2555/2556 
 
เอเชีย 
 

วันที่ 13  ธันวาคม 2556 รัฐสภาของอินเดียแถลงว่า  นาย K.V Thomas รัฐมนตรีกระทรวงอาหารของ
อินเดียกล่าวว่าปริมาณการส่งออกน ้าตาลของอินเดียในปี 2555/2556 (ตุลาคม-กันยายน)  มจี้านวน 1.2 ล้านตนั  ซึ่ง
เทียบกับ 3.4 ล้านตัน  ที่สง่ออกในปี 2554/2555  ส้าหรับปี 2556/2557  อินเดียได้ส่งออกแล้วประมาณ 150,000 
ตัน 

วันที่ 11 ธันวาคม 2556  มีรายงานผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra ของอินเดีย เพียง ณ วันที่ 7 
ธันวาคม 2556  มีจ้านวน 810,000 ตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  จากอ้อยจ้านวน 8.929 ล้านตัน  เทียบกับ
ผลผลิตน ้าตาลจ้านวน 1.308 ล้านตัน  จากอ้อยจ้านวน 14.216 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
ขณะที่มีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบจ้านวน 146 โรงงาน จาก 151 โรงงาน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค์ ยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
และเคลื่อนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  โดย
ปราศจากปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด รายงานของ Unica เกี่ยวกับการหีบอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิลในปี 2556/2557  ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนได้ชะลอตัวลงตามที่ได้คาดหมาย  ส่งผลต่อ
ตลาดไม่มากนัก แรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องกดดันให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับ
ต่้าสุดที่ 16.22 เซนต์ (13 ธันวาคม 2556)  นับว่าต่้าสุดตั งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา  ส้าหรับ
ในระยะสั นๆ  หากมีแรงขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เข้ามา  คาดว่าจะส่งผลให้ราคาน ้าตาล
ปรับตัวลดลงได้อีก  ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ประเทศผู้น้าเข้าน ้าตาลได้ซื อน ้าตาลในราคาท่ีต่้าและราคาน ้าตาลก็จะ
มีเสถียรภาพมากขึ น 
 

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

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
16 ธันวาคม 2556 

 


