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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  10 - 14 กุมภาพันธ์  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นสัปดาห์ที่  7 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดเ้คลื่อนไหวลดลงจากสัปดาห์ก่อน แม้ว่าในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลจะได้
ปรับตัวเคลื่อนไหวสูงขึ น  ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนัก
เก็งก้าไรต่าง ๆ  แต่หลังจากนั นราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดต่้าลง  โดยตลาดน ้าตาลได้รับแรงกดดันจากข่าว
รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติเงินช่วยเหลือการส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 4 ล้าสตัน  ในอัตรา 3,333 รูปี/ตัน 
หรือประมาณ 54 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน  ส้าหรับการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557  หลังจากนั นจะมี
การพิจารณาใหม่  นอกจากนั นตลาดได้คลายความวิตกเกี่ยวกับผลผลิตอ้อยในบราซิล  เนื่องจากมีฝนตกใน
พื นที่เพาะปลูกอ้อยแล้ว  ขณะที่อุปสงค์ยังคงซบเซา และปริมาณผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) มีเป็น
จ้านวนมาก ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.31-
15.93 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 15.63 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต์ หรือ 0.64%  และ
ราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.57-16.21 เซนต์ และปิดตลาดที่ 
15.99 เซนต์  ลดลง 0.03 เซนต์  หรือ 0.19% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 15.93 15.31 15.63  15.73  -0.10 
พฤษภาคม 2557 16.21 15.57 15.99  16.02  -0.03 
กรกฎาคม 2557 16.50 15.89 16.31  16.32  -0.01 
ตุลาคม 2557 16.91 16.36 16.72  16.76  -0.04 
มีนาคม 2558 17.65 17.17 17.45  17.56  -0.11 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.71 17.27 17.49  17.66  -0.17 
กรกฎาคม 2558 17.74 17.39 17.50  17.74  -0.24 
ตุลาคม 2558 17.95 17.67 17.70  18.00  -0.30 
มีนาคม 2559 18.44 18.20 18.21  18.49  -0.28 
พฤษภาคม 2559 18.26 18.20 18.20  18.47  -0.27 
กรกฎาคม 2559 18.21 18.19 18.17  18.44  -0.27 
ตุลาคม 2559 18.48 18.32 18.31  18.60  -0.29 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
 

 น ้าตาลทรายขาวตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557  ตลาดลอนดอน หมายเลข 5 สิ นสุดระยะเวลาใน
การซื อขายลงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ้านวน 4,737 ล็อต 
หรือ 236,850 เมตริตัน  โดยเป็นน ้าตาลจากกัวเตมาลา  ไทย เม็กซิโก และบราซิล โดยผู้รับมอบได้แก่บริษัท 
Sucden (2,492 ล็อต)  และบริษัท E D & F Man  (2,245 ล็อต) ส่วนผู้ส่งมอบได้แก่  บริษัท Cargill (3,991 
ล็อต)  บริษัท Dreyfus (400 ล็อต)  บริษัท Olam (240 ล็อต)  และบริษัท Jefferies (106 ล็อต) 

 
ยุโรปตะวันออก 
 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  กรมศุลกากรของรัสเซียรายงานการน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบของรัสเซียใน
ปี 2556 มีจ้านวน 530,300 ตัน  เพ่ิมขึ นจาก 520,300 ตัน ในปี 2555  และการน้าเข้าน ้าตาลทรายขาวมี
จ้านวน 79,700 ตัน  เพิ่มขึ นจาก 61,700 ตัน 
 
ยุโรปตะวันตก 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  มีรายงานว่าผลผลิตบี ทของฝรั่งเศสในปี 2556/2557 จะมจี้านวน 33.4 
ล้านตัน เพ่ิมขึ นเล็กน้อยจาก 33.1 ล้านตัน ในปีก่อน โดยเป็นผลมาจากพื นที่เพาะปลูกท่ีเพ่ิมขึ น 1.4% เป็น 
391,411    แฮคแต จาก 386,141 แฮคแต ในปีที่แล้ว 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสเพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลของฝรั่งเศส
ในปี 2556/2557 อีกจ้านวน 63,000 ตัน เป็น 4.681 ล้านตัน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557   The National Union of Sugarcane Growers ของเม็กซิโกคาดว่า 
ผลผลิตน ้าตาลของเม็กซิโกในปี 2556/2557 จะมีจ้านวน 6.6 ล้านตัน  ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
7 ล้านตัน  ในปี 2555/2556  ส้าหรับปริมาณการส่งออกจะลดลงเหลือ 2 ล้านตัน จาก 2.5 ล้านตัน โดยส่วน
ใหญ่จะส่งออกไปยังสหรัฐฯ 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2557   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค์ น ้าตาล
ของสหรัฐฯ ในปี 2556/2557 เทียบกับปี 2555/2556  และ ปี 2554/2555 ดังนี   



www.sugarzone.in.th 

- 3 - 
 

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตัน (มูลค่าน า้ตาลทรายดบิ) 
 

รายการ 
ปี 2556/2557 (ประมาณการ) ปี 2555/2556 

ปี 2554/2555 
กุมภาพันธ ์ มกราคม (ประมาณการ) 

สต็อคต้นปี  2,157 2,160 1,979 1,378 
ผลผลติน ้าตาล 8,725 8,778 8,980 8,485 
    จากบี ท 5,025 5,025 5,076 4,895 
    จากอ้อย 3,700 3,753 3,904 3,590 
          ฟลอริดา  1,780 1,833 1,866 1,828 
          ฮาวาย 185 180 179 172 
          หลุยส์เซียนา 1,600 1,600 1,686 1,440 
          เท็กซัส 135 140 173 150 
ปริมาณการน้าเข้า 3,184 3,184 3,224 3,631 
    ตามโควตาน้าเข้า 1,319 1,319 957 1,883 
     โปรแกรมอื่น ๆ 110 110 136 664 
     อื่น ๆ 1,755 1,755 2,131 1,084 
     เม็กซิโก 1,745 1,745 2,124 1,071 
อุปทานรวม 14,066 14,122 14,183 13,494 
     การส่งออก 250 250 274 269 
     การใช้ในอุตสาหกรรม 11,991 11,991 11,752 11,246 
        -อาหาร 11,490 11,490 11,487 11,073 
       - อื่น ๆ 501 501 265 173 
    การใช้เบ็ดเตลด็ 0 0 0 0 
อุปสงค์รวม 12,241 12,241 12,026 11,515 
สต็อคปลายป ี 1,825 1,881 2,157 1,979 
สต็อคเมื่อเทียบกับการบริโภค (%) 14.9 15.4 17.9 17.2 

 
อเมริกาใต้ 
 

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์   2557 ดังนี  
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รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 596.205 532.260 +12.01 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 34.277 34.082 +0.57 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.508 21.342 +19.52 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.34 

4 
135.63 -1.69 

สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.25 49.55 -8.68 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.75 50.45 +8.52 
 
เอเชีย  
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  มีรายงานว่ารัฐบาลอินเดียอนุมัติให้เงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทราย
ดิบจ้านวน 4 ล้านตัน  ที่ 3,333 รูปี/ตัน หรือประมาณ 54 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน   โดยจะมีผลบังคับใช้ถึงสิ น
เดือนมีนาคม 2557  และมีการพิจารณาใหม่อีกครั งในเดือนเมษายน 2557 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  มีรายงานข่าวว่า  บังคลาเทศจะผลิตน ้าตาลในปี 2557  เพ่ิมขึ น 26% 
เป็น 135,000 ตัน จาก 107,000 ตัน  ในปี 2556  ขณะที่ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนมกราคม 2557           
บังคลาเทศได้น้าเข้าน ้าตาลทรายดิบไปแล้ว 1.2 ล้านตัน  เทียบกับปี 2555/2556 (กรกฎาคม – มิถุนายน) ที่
น้าเข้า 1.37 ล้านตัน  ส้าหรับความต้องการน ้าตาลทรายขาวของบังคลาเทศมีประมาณปีละ 1.4-1.5 ล้านตัน 

วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2557  The China Sugar Association (CSA)  รายงานผลผลิตน ้าตาล 
ทรายขาวของจีนในช่วง 5 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2556/2557 (ตุลาคม-มกราคม ) ดังนี  
 

                                                           หน่วย : 1,000 ตัน  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
น ้าตาลจากอ้อย 5,774.1 5,762.8 
น ้าตาลจากบี ท 746.3 946.8 

รวม 6,520.4 6,709.6 
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 อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2557 จีนผลิตน ้าตาลได้ 3,474,400 ตัน (มูลค่าน า้ตาลทรายขาว)  เพิ่มขึ นจาก 

3,434,500 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากอ้อย 3,398,900 ตัน เพิ่มขึ นจาก 3,225,300 ตัน 
ในปีก่อน และเป็นน ้าตาลจากบี ท 75,500 ตัน ลดลงจาก 209,200 ตัน ในปีก่อน  นอกจากนี  CSA ยังได้คาดการณ์
ผลผลติน า้ตาลในฤดูการผลติปี 2556/2557 ว่าจะเพิ่มขึ นเป็น 13.5 ล้านตัน  จาก 13.068 ล้านตัน ในปี 2555/2556 

 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ได้ปรับตัวเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อน  โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากข่าวรัฐบาลอินเดียได้อนุมัติเงินช่วยเหลือการส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 
4 ล้านตัน  ในอัตรา 3,333 รูปี/ตัน หรือประมาณ 54 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  ประกอบกับตลาดคลายความวิตก
เกี่ยวกับผลผลิตอ้อยในบราซิล  เนื่องจากมีฝนตกในพื นที่เพาะปลูกอ้อยแล้ว  นอกจากนั นอุปสงค์ท่ีซบเซาและ
ปริมาณน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดน ้าตาลด้วย  ส้าหรับในระยะสั นๆ หาก
ปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตาม
แรงซื อและขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

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

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

17  กุมภาพันธ์  2557 
 


