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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  20 - 24 มกราคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (20 - 24 มกราคม 2557) เป็นสัปดาห์ที่  4 ของ
ปี 2557 ตลาดเปิดท้าการเพียง 4 วัน โดยในวันที่ 20 มกราคม  2557 ตลาดปิดท้าการเนื่องจากเป็นวัน Martin 
Luther King Jr. หลังจากนั นราคาน ้าตาลยังคงเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  ตามแรงขายของกลุ่ม
กองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากอุปทานน ้าตาลโลกเป็นจ้านวนมาก  ในขณะที่แรง
ซื อยังคงเบาบาง  ประกอบกับตลาดก้าลังจับตาดูเกี่ยวกับแผนในการส่งเสริมการส่งออกน ้าตาลทรายดิบของ
อินเดียจ้านวน 4 ล้านตัน  และการผลิตน ้าตาลที่ก้าลังคืบหน้าขึ นในไทย  แรงขายท่ีมีเข้ามาอย่างหนัก กดดันให้
ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง (22 มกราคม 2557)  ก่อนที่จะปรับตัว
เพ่ิมขึ นมาบ้างตามแรงซื อเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.97-15.33 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 15.11 เซนต์  
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต์ หรือ 0.72%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.20-15.49 เซนต์ และปิดตลาดที่ 15.29 เซนต์  ลดลง 0.11 เซนต์  หรือ 0.71% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

 วันที่ 20 มกราคม  2557    Ukrtsukor รายงานผลผลติน ้าตาลทรายขาวจากบี ทของยูเครนฤดูการ
ผลิตปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) จะมีจ้านวน 1.21 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 42.4% 
จาก 2.23 ล้านตัน ในปี 2555/2556 และยังกล่าวว่า  ในฤดูการผลิตปี 2557/2558  จะมีพื นที่เพาะปลูกบี ท
เพ่ิมขึ นเป็น 350,000 เฮคแต  จาก 306,000 เฮคแต ในปี 2556/2557 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

24 มกราคม 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 15.33 14.97 15.11  15.22  -0.11 
พฤษภาคม 2557 15.49 15.20 15.29  15.40  -0.11 
กรกฎาคม 2557 15.76 15.50 15.58  15.67  -0.09 
ตุลาคม 2557 16.15 15.93 16.00  16.05  -0.05 
มีนาคม 2558 16.95 16.75 16.83  16.86  -0.03 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.06 16.90 16.95  16.99  -0.04 
กรกฎาคม 2558 17.18 17.02 17.06  17.11  -0.05 
ตุลาคม 2558 17.50 17.39 17.42  17.47  -0.05 
มีนาคม 2559 18.10 17.95 18.00  18.07  -0.07 
พฤษภาคม 2559 18.10 17.96 17.99  18.06  -0.07 
กรกฎาคม 2559 18.06 17.93 17.98  18.04  -0.06 
ตุลาคม 2559 18.10 18.10 18.12  18.18  -0.06 
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วันที่ 20 มกราคม  2557    The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossahar)  รายงาน
ว่า ในฤดกูารผลิตปี 2556/2557 เพียง ณ วันที่ 17 มกราคม 2557 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 
4.32 ล้านตัน  โดยบี ทที่รับเข้าสู่โรงงานมีจ้านวน 34.7 ล้านตัน และบี ทผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตมีจ้านวน 
33.6 ล้านตัน  ขณะที่อัตราการหีบสกัดน ้าตาลจากบี ทอยู่ที่ 12.86% และมีโรงงานที่ยังเปิดท้าการผลิตจ้านวน 
17 โรงงาน จาก 75 โรงงานที่เปิดท้าการผลิตในปี 2556/2557  อนึ่ง ในฤดูการผลิตปี 2555/2556  รัสเซีย
ผลิตน ้าตาลจากบี ทได้ 4.753 ล้านตัน  ลดลง 5.5% จาก 5.031 ล้านตัน ในฤดูการผลิตปี 2554/2555   พื นที่
เพาะปลูกบี ทในปี 2556/2557 ลดลงเหลือ 905,740 เฮคแต จาก 1.122 ล้านเฮคแต ในฤดูการผลิตปี 
2555/2556 แต่อัตราการหีบสกัดเพ่ิมขึ นเล็กน้อยจาก 12.48%  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
อเมริกากลางและหนือ 

 วันที่ 23 มกราคม 2557 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่  18  มกราคม 2557  ดังนี  

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 163,130 198,038 -17.63 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 13,219,000 17,514,798 -24.53 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 1,293,647 1,838,752 -29.65 
อัตราการหีบสกัด (%) 9.79 10.50 -6.76 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 7.93 9.28 -14.59 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 81.03 88.44 -8.38 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 23 มกราคม 2557  Safras & Mercado คาดการณป์ริมาณอ้อยของบราซิลในปี 2557/2558 
ว่าจะอยู่ที่ 675 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 2.3% จากป ี2556/2557  โดยทางภาคกลาง-ใตค้าดว่าจะมีอ้อยอยู่ที่ 618 
ล้านตัน เพ่ิมขึ น 3%  

เอเชีย  
วันที่ 24 มกราคม 2556 สมาคมน ้าตาลของอินโดนีเซีย (The Indonesian Sugar Association :AGI) 

รายงานว่า ในปีนี คาดว่าอินโดนีเซียไม่มีความจ้าเป็นในการน้าเข้าน ้าตาลทรายขาว เพราะคาดว่าจะผลิตน ้าตาล
ทรายขาวภายในประเทศได้ 2.5-2.6 ล้านตัน ใกล้เคียงกับ 2.55 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ประกอบในเดือน
ธันวาคม 2556 มีสต็อกน ้าตาลทรายขาวจ้านวน 1.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 31.3% จาก 914,000 ตัน ในปีก่อน ท้า
ให้มีน ้าตาลทรายขาวมากกว่าความต้องการบริโภคซึ่งอยู่ที่ 2.75 ล้านตัน ต่อปี  อนึ่ง ในปีก่อนมีการน้าเข้า
น ้าตาลทรายดิบเพียงจ้านวน 3.02 ล้านตัน และเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการส่งมอบแล้ว
จ้านวน 2.85 ล้านตัน   
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วันที่ 22 มกราคม 2557  The Philippine Sugar Regulatory Authority คาดว่าในปี 2556/2557 
ฟิลิปปินส์ผลิตน ้าตาลได้ 2.4 ล้านตัน ลดลงจาก 2.457 ล้านตัน ในปีก่อน อนึ่ง ก่อนเกิดพายุใต้ฝุ่น  Haiyan 
คาดว่าฟิลิปปินส์จะผลิตน ้าตาลได้ 2.45 ล้านตัน  โดยผลผลิต 86% จ้าหน่ายภายในประเทศ  2% ส่งไป
สหรัฐอเมริกา  และ 12% ส่งจ้าหน่ายในตลาดโลก 

วันที่ 21 มกราคม 2557  กรมศุลกากรจีนคาดการณ์ตัวเลขการน้าเข้าน ้าตาลของจีนในปี 2557  ว่า
จะลดลงเหลือประมาณ 2-2.5 ล้านตัน  หลังจากท่ีในปี 2556  น้าเข้าสูงสุดนับตั งแต่ปี 2544  ที่ 4.5 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ นจากปีก่อน 21.3%  หลังจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปี  และผู้ค้าได้รับ
ผลก้าไรค่อนข้างสูง  เนื่องจากราคาน ้าตาลภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง  ซึ่งส่งผลให้สต็อคน ้าตาลเพ่ิมขึ นถึง 
4 ล้านตัน  ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  นับว่าเป็นสต็อคเม่ือเทียบกับปริมาณการบริโภคสูงสุดนับตั งแต่ปี 2551 เป็น
ต้นมา  ส้าหรับการน้าเข้าน ้าตาลของจีนในช่วงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 434,672 ตัน  เพ่ิมขึ น 62%  จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  และน้าเข้ามากกว่า 400,000 ตัน ติดต่อกันเป็นเดือนที่หก 

 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ยังคงเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน   
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่างๆ  เนื่องจากตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปทานน ้าตาลโลกที่มี
เป็นจ้านวนมาก  โดยเฉพาะจากบราซิล  อินเดีย  และไทย  ในขณะที่อุปสงค์โลกยังคงอ่อนแอ  แรงขายที่มีเข้า
มาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องไดส้่งผลให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบกว่า 3 
ปีครึ่ง ที ่ 14.97 เซนต์  (22 มกราคม 2557)  ส้าหรับในระยะสั นๆ เนื่องจากตลาดอยู่ในขอบเขตของการขาย
มากเกินไป (Oversold)  ดังนั น ราคาจึงมีโอกาสที่จะปรับตัวเพ่ิมขึ นตามแรงซื อเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค 
(Technical Rebounded)  
 
 

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

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
27 มกราคม  2557 

 
 


