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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  11 - 15 พฤศจิกายน 2556 
         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (11 -  15 พฤศจิกายน 2556) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 
46 ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน  ตามแรงขายเพ่ือช้าระบัญชี 
(Liquidation) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ประกอบกับตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ท่ีซบเซา  
และปริมาณผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ซึ่งมีจ้านวนเพิ่มขึ น  โดยล่าสุดองค์การน ้าตาลระหว่าง
ประเทศ (ISO) คาดว่า Surplus ในปี 2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) จะมีจ้านวน 4.7 ล้านตัน  เพ่ิมขึ นจาก 
4.5 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน  นอกจากนั นโกดังเก็บน ้าตาลที่ถูกไฟไหม้ของบริษัท Copersucar ที่
ท่าเรือ Santos ของบราซิลสามารถเริ่มขนถ่ายน ้าตาลได้อีกครั ง  แรงขายที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง
กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 7 สัปดาห์  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค 
ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.50-18.14 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.55 
เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต์  หรือ 2.93%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.45-17.98 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.50 เซนต์  ลดลง 0.45 เซนต์  หรือ 2.51% 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
วันที่  14 พฤศจิกายน  2556  องค์การน ้าตาลระหว่างประเทศ  (ISO) คาดว่าในฤดูกาลผลิตปี 

2556/2557  (ตุลาคม – กันยายน) ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) จะมีจ้านวน 4.7 ล้านตัน เพ่ิมขึ น
จาก 4.5 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน  แต่ลดลงจาก 10.6 ล้านตัน ในปี 2555/2556  โดยคาดว่าปริมาณ
การผลิตโลกจะอยู่ที่ 181.5 ล้านตัน  ลดลง 1.2% จาก 183.6 ล้านตัน ในปี 2555/2556   ซึ่งนับว่าเป็นการ
ลดลงครั งแรกตั งแต่ปี 2551/2552  เป็นต้นมา  ส่วนปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ น 3.7 ล้าน
ตัน หรือ  2.15% เป็น 176.75 ล้านตัน 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2556 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

8 พฤศจิกายน 2556 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 18.14 17.50 17.55 18.08 -0.53 
พฤษภาคม 2557 17.98 17.45 17.50 17.95 -0.45 
กรกฎาคม 2557 17.84 17.40 17.45 17.80 -0.35 
ตุลาคม 2557 18.01 17.62 17.69 17.98 -0.29 
มีนาคม 2558 18.60 18.26 18.33 18.56 -0.23 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.58 18.25 18.35 18.56 -0.21 
กรกฎาคม 2558 18.57 18.28 18.36 18.56 -0.20 
ตุลาคม 2558 18.65 18.45 18.53 18.70 -0.17 
มีนาคม 2559 19.31 19.09 19.11 19.29 -0.18 
พฤษภาคม 2559 19.32 19.09 19.11 19.32 -0.21 
กรกฎาคม 2559 19.33 19.10 19.11 19.33 -0.22 
ตุลาคม 2559 19.41 19.17 19.18 19.41 -0.23 
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ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  The national sugar association (Ukrtsukor) รายงานว่าในปี 
2556/2557 เพียง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 702,700 ตัน เทียบ
กับ 1.358 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน     โดยมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 38 โรงงาน เทียบกับ 56 
โรงงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน  6.69 ล้านตัน เทียบกับ 11.79  ล้าน
ตัน  ขณะที่กระทรวงเกษตรคาดว่าในฤดูการผลิตปี 2556/2557 ยูเครนจะผลิตน ้าตาลได้ 1.3-1.5 ล้านตัน  
ลดลงจาก 2.2 ล้านตัน ในปีก่อน  จากพื นที่เพาะปลูกบี ท 306,000 เฮคแต  ลดลงจาก 458,000 เฮคแต ในปี 
2555  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานปริมาณการเก็บเกี่ยวบี ทของ
รัสเซียเพียง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ดังนี  

 
รายการ 7 พฤศจิกายน 2556 7 พฤศจิกายน 2555 

ปริมาณบี ทที่เก็บเกี่ยวได้ (ล้านตัน) 34.2 37.6 
พื นที่เพาะปลูก (เฮคแต) 785,000 994,600 
ผลผลิตบี ทเฉลี่ย (ตัน/เฮคแต) 43.57 37.76 

 
ส้าหรับผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทในปี  2555/2556 ผลิตได้จ้านวน 4.753 ล้านตัน  เทียบกับ 

5.031 ล้านตัน ในปี 2554/2555  และในปีนี คาดว่าจะผลิตได้ 4 ล้านตัน      
 
ยุโรปตะวันตก 
 วันที่  15 พฤศจิกายน  2556  The European Commission รายงานว่าได้อนุมัติให้มีการ
ส่งออกน ้าตาลทรายขาวนอกโควตาของสหภาพยุโรปในปี 2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) เป็นจ้านวน 
700,000 ตัน  หลังจากในช่วงต้นเดือนตุลาคมได้อนุมัติไปแล้ว 650,000 ตัน  ซึ่งท้าให้ปริมาณการส่งออก
น ้าตาลนอกโควตาของสหภาพยุโรปมีจ้านวน 1.35 ล้านตัน  สูงสุดตามพันธะ WTO 

วันที่  13 พฤศจิกายน  2556  กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสปรับลดประมาณการผลผลิตบี ทของ
ฝรั่งเศสในปี 2556/2557  ลงเหลือ 32.5 ล้านตัน จาก 33.2 ล้านตัน  ในประมาณการเมื่อเดือนตุลาคม  ซึ่ง
ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับปี  2555  และลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี  ทั งนี  เนื่องจากคาดว่า
ผลผลิตบี ทเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 82.42 ตัน/เฮคแต  จาก 84.07 ตัน ในประมาณการเดือนตุลาคม  โดยเทียบ
กับ 86 ตัน ในปีก่อน  และ 89 ตัน  ส้าหรับค่าเฉลี่ย 5 ปี 
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 วันที่  14 พฤศจิกายน  2556  The  National Sugar Council (CONADESUCA)  ของเม็กซิโก

คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของเม็กซิโกในปี 2556/2557 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) จะมีจ้านวน 6.695 ล้านตัน (Tel 
quel) ลดลง 4.0% จาก 6.975 ล้านตัน ในปี 2555/2556  รายละเอียดเป็นดังนี  

 
รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 ปี 2554/2555 เปลี่ยนแปลง (%) 

พื นที่เพาะปลูก (เฮคแต) 819,064 780,968 703,761 +4.88 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 58,037,815 61,442,700 46,231,229 -5.547 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 6,695,310 6,974,686 5,048,469 -4.01 
อัตราการหีบสกัด (%) 11.54 11.35 10.92 +1.67 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.17 8.93 7.17 -8.51 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 70.86 78.68 65.69 -9.94 

 
วันที่ 11 พฤศจิกายน  2556  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค์ น ้าตาล

ของสหรัฐฯ ในปี 2556/2557 เทียบกับปี 2555/2556  และ ปี 2554/2555 ดังนี   
                                                                              

 หน่วย : 1,000 ชอร์ตตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดบิ) 
 

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

ปี 2554/2555 
พฤศจิกายน กันยายน (ประมาณการ) 

สต็อคต้นปี  2,183 2,215 1,979 1,378 
ผลผลติน ้าตาล 8,878 8,703 8,977 8,485 
    จากบี ท 5,025 4,950 5,087 4,895 
    จากอ้อย 3,853 3,753 3,899 3,590 
          ฟลอริดา  1,833 1,833 1,866 1,828 
          ฮาวาย 180 180 179 172 
          หลุยส์เซียนา 1,700 1,600 1,685 1,440 
          เท็กซัส 140 140 169 150 
ปริมาณการน้าเข้า 3,372 3,400 3,224 3,631 
    ตามโควตาน้าเข้า 1,332 1,332 957 1,883 
     โปรแกรมอื่น ๆ 110 110 136 664 
     อืน่ ๆ 1,930 1,958 2,131 1,084 
     เม็กซิโก 1,920 1,948 2,124 1,071 
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อุปทานรวม 14,433 14,318 14,180 13,494 
     การส่งออก 250 200 274 269 
     การใช้ในอุตสาหกรรม 11,785 11,785 11,723 11,249 
        -อาหาร 11,600 11,600 11,467 11,073 
       - อื่น ๆ 185 185 256 173 
    การใช้เบ็ดเตลด็ 0 0 0 0 
อุปสงค์รวม 12,035 11,985 11,997 11,515 
สต็อคปลายป ี 2,398 2,333 2,183 1,979 
สต็อคเมื่อเทียบกับการบริโภค (%) 19.9 19.5 18.2 17.2 

 
 
อเมริกาใต้ 
 
 วันที่  15 พฤศจิกายน  2556  บริษัทตัวแทนเรือ SA Commodities รายงานว่าในวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2556  บริษัท  Copersucar ได้เริ่มท้าการขนถ่ายน ้าตาลจากโกดังเก็บน ้าตาลที่เกิดไฟไหม้ใน
ท่าเรือ Santos ของบราซิลเป็นจ้านวน 30,000 ตัน โดยสามารถขนถ่ายน ้าตาลทรายดิบได้ 500 ตัน/ชั่วโมง 

วันที่  13 พฤศจิกายน  2556  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล เพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดังนี  

 

รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 510.125 455.494 +11.99 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 29.561 29.337 +0.76 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 21.829 18.226 +19.77 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.90 135.85 -1.44 
สัดส่วนรอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.42 49.76 -8.72 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.58 50.24 +8.64 

 
อัฟริกา 
 วันที่  15 พฤศจิกายน  2556  มีรายงานว่า  SIIC  ของอียิปต์จะเปิดประมูลซื อน ้าตาลทรายดิบ
จ้านวน 50,000 ตัน จากบราซิล โดยก้าหนดประมูลในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556  และราคาเสนอขายมี
ผลถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 
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เอเชีย 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556   มีรายงานว่า จีนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาท้าให้พื นที่

เพาะปลูกอ้อยเสียหายไปประมาณ 667 เฮคแต และยังท้าให้ฝนตกลงมาอย่างมาก แต่ ณ ขณะนี ยังไม่มีการ
ประเมินความเสียหายอย่างเป็นทางการ  ส้าหรับปริมาณการผลิตน ้าตาลของจีนในฤดูการผลิตปึ 2556/2557 
คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  โดยอยู่ท่ี 13-13.5 ล้านตัน  
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556   มีรายงานว่า ฟิลิปปินส์ตั งเป้าไว้ว่าปี 2556/2557 จะส่งน ้าตาลให้
สหรัฐอเมริกาเต็มโควตาที่ได้รับ 136,000 ตัน หลังจากในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งเพียง 53,000 ตัน เนื่องจากสหรัฐฯ 
ประสบปัญหาน ้าตาลล้นตลาด 

 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมือ่เทียบกับสัปดาห์ก่อน  
และเคลื่อนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน  ตลาดขาดปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุน  ในขณะที่อุปสงค์ของ
น ้าตาลยังคงอ่อนแอ  และอุปทานน ้าตาลมีเป็นจ้านวนมาก  ล่าสุด ISO ปรับเพิ่มประมาณการ Surplus ในปี 
2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน)  เป็น 4.7 ล้านตัน  จาก 4.5 ล้านตัน  ในประมาณการคราวก่อน  โดยผลผลิต 
น ้าตาลทั่วโลกคาดว่าจะมีจ้านวน 181.5 ล้านตัน  ลดลง 1.2% จาก 183.6 ล้านตัน ในปี 2555/2556  และ
ปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกจะมีจ้านวน 176.8 ล้านตัน  เพ่ิมขึ น 3.7 ล้านตัน หรือ 2.15%  นอกจากนั นยังมี
รายงานว่าโกดังเก็บน ้าตาลของบริษัท Copersucar ในท่าเรือ Santos ของบราซิลที่ถูกไฟไหม้สามารถเริ่มท้า
การขนถ่ายน ้าตาลได้อีกครั ง  แรงขายท่ีมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องกดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุด
ในรอบ 7 เดือน และในระยะสั น ๆ  เนื่องจากราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก แรงซื อตามปัจจัย
ทางด้านเทคนิคและแรงซื อจากประเทศผู้น้าเข้า น่าที่จะท้าให้ราคาน ้าตาลกระเตื องขึ นมาได้บ้าง  
 
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

18 พฤศจิกายน 2556 
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