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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25 ตุลาคม  2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 21 - 25 ตุลาคม  2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 43 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  และปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
หลังจากในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ได้เกิดไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลของบริษัท Copersucar ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกน ้าตาลรายใหญ่ที่ท่าเรือ Santos ของบราซิล  ท้าให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการขาดแคลนปริมาณน ้าตาล  
และราคาน ้าตาลในเดือนใกล้ได้เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี  ที่ 20.16 เซนต์   แรงขายเพ่ือท้าก้าไร
และแรงขายจากประเทศผู้ผลิตที่มีเข้ามา  ได้กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลง  ประกอบกับรายงานการ
ประเมินความเสียหายจากกรณีไฟไหม้ดังกล่าว  ท้าให้น ้าตาลทรายได้รับความเสียหายราว ๆ 180,000  ตัน  
หรือประมาณ 10%  ของปริมาณการส่งออกน ้าตาล/เดือนของบราซิล  ในขณะที่อุปกรณ์การขนถ่ายไม่เสียหาย  
โดยความเสียหายอยู่ในขอบเขตท่ีจ้ากัด  แรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลง
อยู่ในระดับต้่าก่อนที่จะมีข่าวไฟไหม้อีกครั ง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.80-19.69 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 19.03 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.47 เซนต์  หรือ 2.41%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.65-
19.35 เซนต์ และปิดตลาดที่ 18.85 เซนต์  ลดลง 0.37 เซนต์  หรือ 1.93% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2556 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 19.69 18.80 19.03 19.50 -0.47 
พฤษภาคม 2557 19.35 18.65 18.85 19.22 -0.37 
กรกฎาคม 2557 19.04 18.50 18.67 18.96 -0.29 
ตุลาคม 2557 19.11 18.65 18.81 19.12 -0.31 
มีนาคม 2558 19.66 19.18 19.34 19.68 -0.34 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.49 19.12 19.24 19.55 -0.31 
กรกฎาคม 2558 19.36 19.01 19.13 19.41 -0.28 
ตุลาคม 2558 19.38 19.07 19.19 19.42 -0.23 
มีนาคม 2559 19.71 19.47 19.56 19.76 -0.20 
พฤษภาคม 2559 19.64 19.43 19.53 19.69 -0.16 
กรกฎาคม 2559 19.60 19.39 19.51 19.63 -0.12 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 24 ตุลาคม 2556  The Russian Sugar Producers’ Union  รายงานการผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของรัสเซีย ในปี 2555/2556  เพียงวันที่ 22 ตุลาคม 2556  ดังนี  
                                                                                                        หน่วย : ตัน  

รายการ 22 ตุลาคม  2556 22 ตุลาคม 2555 
บี ทที่รับเข้าสู่โรงงาน 18,300,000 22,640,000 
บี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต 14,500,000 18,560,000 
น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้ 1,830,000 2,235,000 
อัตราการหีบสกัด (%) 12.62 12.04 
จ้านวนโรงงานน ้าตาล (รง.) 73 77 
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2556  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานว่าเพียง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556  
รัสเซียได้เก็บเกี่ยวบี ทแล้ว 26.2 ล้านตัน ลดลงจาก 29.4 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ปริมาณ
ผลผลิตบี ทเฉลี่ย  42.56 ตัน/เฮคแต เทียบกับ 37.71 ตัน/เฮคแต ในปีก่อน  ทั งนี สาเหตุมาจากฝนที่ตกลงมาท้า
ให้ไม่สามารถไปเก็บเกี่ยวบี ทได้ 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 25 ตุลาคม 2556  มีรายงานว่า ในปี 2557/2558  (เมษายน – มีนาคม ) ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิลจะผลิตน ้าตาลได้ 630 ล้านตัน  เพิ่มขึ น 7% จาก 590 ล้านตัน  ในฤดูการผลิตปัจจุบัน  และจะผลิต
น ้าตาลได้ 36 ล้านตัน (tel-quel) เพ่ิมขึ นจาก 35 ล้านตัน ในฤดูการผลิตปัจจุบัน  และผลิตเอทานอลได้ 30 
พันล้านลิตร เพ่ิมขึ นจาก 26.4 พันล้านลิตร  ในฤดูการผลิตปัจจุบัน   

วันที่  22  ตุลาคม 2556  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 16 ตุลาคม  2556 ดังนี  

 

รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 471.393 419.347 +12.41 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 27.148 26.796 +1.32 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 20.189 16.743 +20.57 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.57 135.66 -1.17 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.25 49.62  
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.75 50.38  
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วันที่  21  ตุลาคม 2556  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 15 ตุลาคม  2556 ดังนี  

 
 

รายการ 1-15 ตุลาคม 2556 เริ่มฤดูการผลิต-15 ตุลาคม 2556 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 31.2 -18% 471.4  +12.4% 

ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 1.94 -30.6%  27.15   +1.3% 

ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 1.36 -16% 20.2   +20.6% 

สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.7  45.25  

สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 53.3  54.75  
 

 
เอเชีย 

วันที่ 25 ตุลาคม 2556  นาย Suswono รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย คาดว่าผลผลิต
น ้าตาลทรายขาวของอินโดนีเซียในปี 2556 จะมีจ้านวน 2.54 ล้านตัน ลดลง 6% จาก 2.71 ล้านตัน ใน
ประมาณการครั งก่อน ขณะที่ปีที่แล้วผลิตน ้าตาลได้ 2.59 ล้านตัน โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ คาดว่าผลผลิตอาจจะ
ต่้าสุดที่ 2.3 ล้านตัน 

 
 วันที่  23  ตุลาคม 2556  มีรายงานว่า ในปี 2556/2557 อินเดียผลิตน ้าตาลได้ 24 ล้านตัน  ขณะที่
การบริโภคคาดว่าจะมีจ้านวน 23.5 ล้านตัน  โดยรัฐ Maharashtra จะผลิตน ้าตาลได้ 8 ล้านตัน รัฐ Uttar 
Pradesh จะผลิตได้ 7.4 ล้านตัน ลดลง 100,000 ตัน และรัฐ Karnataka จะมีผลผลิต 3.2 ล้านตัน ลดลง 
200,000 ตัน ทั งนี คาดว่าอินเดียจะส่งออกน ้าตาลได้ 2.59 ล้านตัน 
 
 วันที่  23  ตุลาคม 2556  มีรายงานว่าในปี 2556/2557  มณฑล Guangxi ของจีนจะผลิตน ้าตาลได้
ประมาณ 7.92 ล้านตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2554/2555 
 

วันที่  21  ตุลาคม 2556 ศุลกากรของจีนรายงานว่า จีนน้าเข้าน ้าตาลในเดือนกันยายน จ้านวน 
591,855 เมตริกตัน เพ่ิมขึ นจาก 566,099 เมตริกตัน ในเดือนสิงหาคม และ 585,699 เมตริกตัน ในเดือน
กันยายนของปีก่อน 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  โดย
ตลาดปรับฐานลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี  จากข่าวไฟไหม้โกดังเก็บน ้าตาลของบริษัท Copersucar  ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกน ้าตาลรายใหญ่ที่ท่าเรือ Santos ของบราซิล  ภายหลังการประเมินความเสียหายว่าอยู่ใน
ขอบเขตท่ีจ้ากัด  โดยไฟไหม้โกดังท้าให้น ้าตาลเสียหายราว ๆ  180,000 ตัน  แต่อุปกรณ์การขนถ่าย (Loading 
Facilities)  ไม่ได้รับความเสียหาย  ส้าหรับในระยะสั น ๆ  หากไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด  คาดว่า
ราคาน ้าตาลจะเคลื่อนไหวขึ นลงในกรอบแคบ ๆ ตามแรงซื อและขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่ม
กองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  
 
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

28  ตุลาคม  2556 
 
 

 


