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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27  กันยายน  2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 23 - 27  กันยายน  2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 
39 ของปี 2556 ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาลได้ปรับเพ่ิมขึ น
ค่อนข้างมากตามแรงซื อเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค  กอปรกับ Unica รายงานการผลิตอ้อย  น ้าตาล และ
เอทานอลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วง 1-15 กันยายน 2556  ปรากฏว่าภาวะฝนตกในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อการหีบอ้อยในบราซิล  นอกจากนั นยังมีการซื อขายส่วนต่างของราคา  (Spread) เดือนตุลาคม/
มีนาคม  ก่อนที่น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  จะสิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 30 
กันยายน 2556  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตัวเพ่ิมขึ นถึงระดับสูงสุด
ในรอบ 4 เดือนครึ่ง (26 กันยายน 2556)   อย่างไรก็ตามตลาดถูกกดดันจากแนวโน้มผลผลิตที่เพ่ิมขึ นใน
ประเทศไทย  อเมริกากลาง และอินเดีย  แม้ว่าภาวะฝนตกในบราซิลจะส่งผลให้มีการชะลอการเก็บเกี่ยวและ
ท้าให้ปริมาณน ้าตาลในอ้อยลดลงก็ตาม แรงขายที่มีเข้ามาในวันท้าการสุดท้ายของสัปดาห์ ท่ามกลางการ
คาดการณ์ท่ีว่า หลังจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  สิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงจะมีการส่ง
มอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ้านวนมาก ได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค 
ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.78-17.67 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.87 
เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.31 เซนต์ หรือ 1.80% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.52-18.24 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.74 เซนต์  ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

27 กันยายน 2556 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

20 กันยายน 2556 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม (+), ลด (-) 
ตุลาคม 2556 17.67 16.78 16.87 17.18 -0.31 
มีนาคม 2557 18.24 17.52 17.74 17.74 - 
พฤษภาคม 2557 18.11 17.45 17.67 17.65 +0.02 
กรกฎาคม 2557 18.00 17.37 17.59 17.57 +0.02 
ตุลาคม 2557 18.24 17.67 17.85 17.84 +0.01 
มีนาคม 2558 18.79 18.11 18.41 18.40 +0.01 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.72 18.33 18.35 18.36 -0.01 
กรกฎาคม 2558 18.65 18.29 18.29 18.33 -0.04 
ตุลาคม 2558 18.75 18.40 18.38 18.44 -0.06 
มีนาคม 2559 19.11 18.76 18.75 18.83 -0.08 
พฤษภาคม 2559 19.06 18.92 18.72 18.79 -0.07 
กรกฎาคม 2559 19.02 18.74 18.67 18.76 -0.09 
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ข่าวท่ีส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 25 กันยายน 2556  The Russian Sugar Producers’ Union  รายงานการผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของรัสเซีย ในปี 2555/2556  เพียงวันที่ 24 กันยายน  2556  ดังนี  
                                                                                                        หน่วย : ตัน  

รายการ 24 กันยายน 2556 24 กันยายน  2555 
บี ทที่รับเข้าสู่โรงงาน 8,400,000 11,380,000 
บี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต 7,300,000 9,600,000 
น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้ 890,000 1,090,000 
อัตราการหีบสกัด (%) 12.19 11.35 
จ้านวนโรงงานน ้าตาล (รง.) 68 75 

 

วันที่  25 กันยายน   2556  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) 
รายงานผลการทดสอบบี ทครั งที่ 8 ของยูเครนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ดังนี  

  

รายการ ปี 2556 ปี 2555 
น ้าหนักหัวบี ท (กรัม) 546 512 
จ้านวนบี ท/เฮคแต (ตน้) 89,000 88,000 
ปริมาณบี ท (ตัน/เฮคแต) 48.59 45.06 
เปอร์เซ็นต์น ้าตาลเฉลี่ย (%) 15.4 15.6 
น ้าตาลเฉลี่ย/เฮคแต (ตัน) 7.48 7.03 

  
วันที่ 24 กันยายน  2556   กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของยูเครนรายงานว่า ในปี 2556/2557 

ยูเครนส่งออกน ้าตาลได้ 10,000 ตัน ลดลงจาก 134,000 ตัน ในปี 2555/2556 
วันที่ 23 กันยายน  2556  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงาน 

ว่า ในปี 2556/2557 เพียง ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 32,600 ตัน 
ลดลงจาก 81,400 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   โดยมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 5 โรงงาน ลดลงจาก 
37 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงาน  399,000 ตัน  และได้ผ่านกระบวนการ
ผลิต 290,000 ตัน  ส่วนอัตราการหีบสกัดอยู่ที่  11.24% 
 
 
 



www.sugarzone.in.th 

- 3 - 
 

ยุโรปตะวันตก 
 
 วันที่ 26 กันยายน  2556   คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The European Commission)  คาดว่า
ในปี 2556/2557 (ตุลาคม –กันยายน) สหภาพยุโรปจะมีผลผลิตน ้าตาลลดลง 7% เหลือ 16.01 ล้านตัน เทียบ
กับ 17.22 ล้านตัน ในปี 2555/2556  โดยพื นที่เพาะปลูกบี ทจะมีจ้านวน 1.5 ล้านเฮคแต  ปริมาณน ้าตาลเฉลี่ย
เท่ากับ 11.2 ตัน/เฮคแต  ส้าหรับผลผลิตน ้าตาลของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ฝรั่งเศสจะอยู่ที่ 4.3 ล้านตัน  
ตามด้วยเยอรมัน  3.5  ล้านตัน  และโปแลนด์  1.4  ล้านตัน  

  
อเมริกากลางและเหนือ 
 

วันที่ 24 กันยายน  2556   นาย Juan Cortina ประธานหอการค้าน ้าตาลเม็กซิโกรายงานพื นที่ปลูก
อ้อยของเม็กซิโกได้รับผลกระทบจากพายุ 2 ลูกที่เข้ามาในประเทศเพียงเล็กน้อย และคาดว่าในปี 2556/2557 
จะมีผลผลิตน ้าตาลทั งหมดประมาณ 6.2 – 6.6 ล้านตัน หลังจากปีที่แล้วผลิตได้ถึง 7 ล้านตัน 
 

อเมริกาใต้ 
 

วันที่ 24  กันยายน  2556 Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 16  กันยายน  2556 ดังนี  

 
 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 406.263 349.583 +16.21 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 22.921 21.799 +5.15 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 17.241 13.691 +25.93 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 131.67 132.21 -0.41 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 44.97 49.50  
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 55.03 50.50  
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เอเชีย 
 

วันที่ 27 กันยายน 2556  นายสมศักดิ์  สุวัฒิกะ  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายได้
ให้สัมภาษณ์ส้านักข่าว Reuters ว่าผลผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2556/2557 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) จะมีมาก
เป็นประวัติการณ์ถึง 11 ล้านตัน  เนื่องจากสภาพอากาศเอื ออ้านวย และเกษตรกรได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนต่้ามาปลูกอ้อยทดแทน  ส้าหรับน ้าตาลที่ผลติได้เป็นน ้าตาลเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศ 2.5 ล้านตัน  ส่วนที่เหลือ 8.5 ล้านตัน เป็นน ้าตาลเพ่ือการส่งออก 

 
 วันที่ 25 กันยายน  2556   มีรายงานว่าบริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด จะเปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี  2556/2557 ในวันที่ 3 ตุลาคม  2556 รายละเอียดเป็นดังนี  

 
 

งวดส่งมอบ J-Spec (MT.) Hi-Pol. (MT.) รวม (MT.) 
1 มีนาคม -15 พฤษภาคม 2557 26,000.00 35,333.33   61,333.33 
1 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2557 26,000.00 35,333.33   61,333.33 
1 กรกฎาคม-15 กันยายน 2557 24,000.00 36,000.00   60,000.00 

รวม 76,000.00 106,666.66   182,666.66 
 
วันที่ 24 กันยายน  2556   The Indonesian Sugarcane Plantation Research Center. คาดว่า

ในปี 2556 อินโดนีเซียจะผลิตน ้าตาลได้สูงสุด 2.3 ล้านตัน   ลดลง 10-20% จากปีก่อนที่ผลิตได้ 2.6 ล้านตัน 
เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย 

วันที่ 23 กันยายน  2556 มีรายงานการน้าเข้าและส่งออกน ้าตาลของจีนเดือนสิงหาคม 2556 และ 
11 เดือนแรกของปี 2556/2557 เป็นดังนี  

        หน่วย : ตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 
 

ช่วงเวลา การน้าเข้า การส่งออก 
สิงหาคม   2556 570,628 3,255 
กรกฎาคม 2556 502,199 4,694 
สิงหาคม   2555 586,600 2,735 
ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556 3,096,000 46,499 
ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2555 3,704,000 48,274 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  โดยในช่วงแรก
ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง  ท่ามกลางปริมาณการซื อขายที่หนาแน่น  ตลาดได้รับแรงหนุนจาก
ข้อมูลของ Unica ที่รายงานว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน 2556  ปริมาณการผลิตทางภาคกลาง-
ใต้ของบราซิลน้อยกว่าที่คาด  เนื่องจากภาวะฝนตก  ประกอบกับการท้า Spread ของเดือนตุลาคม/มีนาคม
ก่อนที่น ้าตาลเดือนตุลาคม 2556  จะสิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 30 กันยายน 2556  ราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 17.67 เซนต์ (26 กันยายน 2556)  ก่อนที่
จะปรับตัวลดลงตามการขายเพ่ือท้าก้าไร (Profit-taking) รวมถึงการคาดการณ์ท่ีว่าจะมีน ้าตาลส่งมอบต่อตลาด
เป็นจ้านวนมาก  ส้าหรับในระยะใกล้ ๆ คาดว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อขายเพ่ือช้าระบัญชี/
เพ่ือย้ายเดือนก่อนที่น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  จะสิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 30 
กันยายน ศกนี    
 
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

30   กันยายน  2556 
 


