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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  14 - 18 ตุลาคม  2556 
         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 14 - 18 ตุลาคม  2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 42 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  และตลาดยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากข่าวฝนตกใน
บราซิล  ซึ่งท้าให้การเก็บเก่ียวกับชะลอตัวลง  อย่างไรก็ดีแนวโน้มการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ นจากอินเดีย  ขณะที่
ผู้ผลิตอินเดียเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียช่วยเหลือในการแข่งขันด้านการส่งออก  และลดปริมาณน ้าตาลใน
ประเทศ  ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดน ้าตาล  และในวันท้าการสุดท้ายของสัปดาห์  ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหว
ผันผวนมาก  ตามข่าวไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลของบริษัท Copersucar ที่ท่าเรือซานโตสของบราซิล  การเข้ามา
ซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Shorting-covering) ได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวถึงระดับ
สูงสุดในรอบปีที่ 20.16 เซนต์ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 19.50 เซนต์  เพ่ิมขึ นจาก
สัปดาห์ก่อน 0.57 เซนต์  หรือ 3.01%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่
ระหว่าง 18.45-19.67 เซนต์ และปิดตลาดที่ 19.22 เซนต์  เพ่ิมขึ น  0.42 เซนต์  หรือ 2.23% 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

 วันที่  17  ตุลาคม 2556 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานว่าเพียง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556  
รัสเซียได้เก็บเกี่ยวบี ทแล้ว 498,200 เฮคแต  หรือ 55.0% ของพื นที่เพาะปลูกในปี 2556 ซึ่งน้อยกว่าพื นที่เก็บ
เกี่ยวบี ท 630,800 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555  และ  591,700 เฮคแต ในปี 2554   โดยปริมาณ
บี ทที่เก็บเกี่ยวได้มีจ้านวน  21.0 ล้านตัน ลดลงจาก 23.4 ล้านตัน ในปี 2555   และ 22.4 ล้านตัน ในปี 2554 
และผลผลิตบี ทเฉลี่ย  42.07 ตัน/เฮคแต เพิ่มขึ นจาก 37.02 ตัน/เฮคแต ในปี 2555 และ 37.82 ตัน/เฮคแต ใน
ปี 2554 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2556 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 20.16 18.55 19.50 18.93 +0.57 
พฤษภาคม 2557 19.67 18.45 19.22 18.80 +0.42 
กรกฎาคม 2557 19.26 18.34 18.96 18.68 +0.28 
ตุลาคม 2557 19.43 18.56 19.12 18.90 +0.22 
มีนาคม 2558 19.95 19.12 19.68 19.43 +0.25 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.67 19.07 19.55 19.28 +0.27 
กรกฎาคม 2558 19.53 18.86 19.41 19.13 +0.28 
ตุลาคม 2558 19.55 18.90 19.42 19.15 +0.27 
มีนาคม 2559 20.00 19.24 19.76 19.48 +0.28 
พฤษภาคม 2559 19.82 19.30 19.69 19.41 +0.28 
กรกฎาคม 2559 19.79 19.36 19.63 19.34 +0.29 
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ยุโรปตะวันตก 

 วันที่  16  ตุลาคม 2556 มีรายงานว่า ในปี 2256/2557 ฝรั่งเศสจะเก็บเกี่ยวบี ทได้ 32 ล้านตัน  
ลดลงจาก  33.6 ล้านตัน ในปีก่อน  และผลผลิตบี ท/เฮคแต คาดว่าจะอยู่ที่  81 ตัน/เฮคแต (+/-2 ตัน/เฮคแต) 
เทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 86 ตัน/เฮคแต และค่าเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งอยู่ที่ 86 ตัน/เฮคแต 
อเมริกาใต้ 

วันที่  18  ตุลาคม 2556  Reuters  รายงานว่า เกิดไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลของบริษัท Copersucar 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตน ้าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ท่าเรือ Santos ของบราซิล สร้างความเสียหายให้แก่น ้าตาลราว 
180,000 ตัน ที่เก็บเอาไว้ในโกดังสินค้า  ท้าให้ราคาน ้าตาลในตลาดโลกพุ่งขึ นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี 
เอเชีย 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีรายงานว่าในปี 2556/2557  (พฤศจิกายน –ตุลาคม) ปากีสถานจะมี
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 65 ล้านตัน  และจะผลิตน ้าตาลได้ 5.2 ล้านตัน  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ซึ่งมากกว่า
ปริมาณการบริโภคภายในประเทศ 600,000-700,000 ตัน  ส้าหรับสต็อคยกมาจากปี 2555/2556 มีจ้านวน 
700,000 ตัน  อนึ่ง ในปี 2555/2556  รัฐบาลปากีสถานก้าหนดราคารับซื ออ้อยไว้ที่ 170 รูปี (1 เหรียญ
สหรัฐฯ  เท่ากับ 104.995 รูปี) / 40  กิโลกรัม  หรือ 40.48 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  และในปีนี ราคาอ้อยจะไม่
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน  แม้ว่าชาวไร่อ้อยต้องการราคาอ้อยตันละ 300 รูปี/40 กิโลกรัม  เนื่องจากราคาปุ๋ย
และน ้ามันดีเซลเพิ่มสูงขึ น 

 วันที่ 14 ตุลาคม  2556   The China Sugar Association (CSA) รายงานปริมาณการขายน ้าตาล
จากบี ทและน ้าตาลจากอ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/ 2556 (ตุลาคม-กันยายน) มีจ้านวน 12.53 ล้านตัน เพ่ิมขึ น
จากปีก่อน 17.3%  ส้าหรับปริมาณการผลิตและปริมาณการส่งมอบเป็นดังนี ดังนี  

                   หน่วย 1,000 ตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปริมาณผลผลิต ปริมาณส่งมอบ 

2555/2556 2554/2555 2555/2556 2554/2555 

น ้าตาลจากอ้อย 11,983.4 10,510.2 11,510.9 9,740.55 

น ้าตาลจากบี ท 1,085.0 1,007.4 1,017.5 935.6 

รวม 13,068.4 11,517.5 12,528.4 10.676.15 

วันที่ 14 ตุลาคม  2556   กระทรวงพาณชิย์ของจีนประกาศโควตาภาษีนา้เข้าน ้าตาลตามพนัธะ WTO ของ
จีนในปี 2557 มีจ้านวน 1.945 ล้านตนั ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2556   โดยน ้าตาลจ้านวน 70% จะให้บริษัทของรัฐเป็น
ผู้น้าเข้า 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  และปรับตัว
เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวฝนตกในบราซิล  ซึ่งกระทบต่อการเก็บเกี่ยวอ้อย
ส่งเข้าโรงงาน  ในขณะที่แนวโน้มการส่งออกที่เพ่ิมขึ นของอินเดีย  ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาด  อย่างไรก็ดีใน
วันท้าการสุดท้ายของสัปดาห์ข่าวไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลของบริษัท Copersucar’s  ซึ่งเป็นผู้ผลิตน ้าตาลอันดับ 
1 ของโลก  ได้ส่งผลให้มีการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  และราคาน ้าตาลตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2557  เคลื่อนไหวผ่านระดับ 20.00 เซนต์   ไปจนถึงระดับสูงสุดในรอบปีที่ 20.16 เซนต์  ก่อนที่
จะปรับตัวลดลงตามแรงขายที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง  ส้าหรับในระยะสั น ๆ  คาดว่าราคาน ้าตาล
จะเคลื่อนไหวผันผวนตามการประเมินความเสียหายจากกรณีไฟไหม้ดังกล่าว  
 
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

21  ตุลาคม  2556 
 


