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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 - 28 กุมภาพันธ์  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (24 - 28 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นสัปดาห์ที่  8 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  เนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการซื อขายน ้าตาล
ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 ประกอบกับตลาดมีความวิตกเก่ียวกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งใน
บราซิล  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออ้อย  ท้าให้การเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ต้องล่าช้าออกไป  และผลผลิต
อ้อย/ไร่ จะลดน้อยลง  การเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไร
ต่าง ๆ ได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตัวเคลื่อนไหวสูงขึ นจนถึงระดับสูงสุดตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556  ก่อนที่
จะปรับตัวลดลงตามแรงขายเพ่ือท้าก้าไร (Profit-taking) กอปรกับในช่วงสุดท้ายมีรายงานว่าในช่วง 10 วัน
ข้างหน้าจะมีฝนตกในบราซิล  ท้าให้ตลาดคลายความวิตกเกี่ยวกับผลผลิตอ้อยในบราซิล  ราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.60-17.77 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.47 เซนต์  
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.25 เซนต์ หรือ 1.50%  ปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 341 ล็อต  หรือ 
17,324 เมตริกตัน  โดยเป็นน ้าตาลจาก  El Salvador  และบริษัท Sucden เป็นผู้รับมอบน ้าตาล   และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.03-18.13 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.66 
เซนต์  เพ่ิมขึ น 0.59 เซนต์  หรือ 3.46% 
 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 
 

  
 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 17.77 16.60 16.47  16.72 -0.25 
พฤษภาคม 2557 18.13 17.03 17.66  17.07 +0.59 
กรกฎาคม 2557 18.13 17.19 17.79  17.29 +0.50 
ตุลาคม 2557 18.36 17.51 18.09  17.63 +0.46 
มีนาคม 2558 18.87 18.05 18.60  18.16 +0.44 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.66 17.93 18.41  18.02 +0.39 
กรกฎาคม 2558 18.51 17.83 18.20  17.92 +0.28 
ตุลาคม 2558 18.55 18.01 18.27  18.07 +0.20 
มีนาคม 2559 18.88 18.38 18.57  18.44 +0.13 
พฤษภาคม 2559 18.75 18.31 18.50  18.40 +0.10 
กรกฎาคม 2559 18.68 18.40 18.45  18.38 +0.07 
ตุลาคม 2559 18.74 18.55 18.56  18.54 +0.02 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
 

วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2557   F.O Licht ได้มีการปรับลดปริมาณน ้าตาลโลกส่วนเกินในปี 2556/2557 
(ตุลาคม-กันยายน) เหลือ 3.2 ล้านตัน หรือลดลง 18% จาก 4.4 ล้านตัน ที่คาดไว้ก่อนหน้านี  โดยผลผลิตน ้าตาล
โลกจะอยู่ที่ 181 ล้านตัน ความต้องการบริโภคน ้าตาลโลกจะอยู่ที่ 177.4 ล้านตัน ปัจจัยหลักที่ลดลงมาจาก
ผลผลิตน ้าตาลจากบราซิลจะมจี้านวน 39.6 ล้านตัน ลดลงจาก 40.6 ล้านตัน และอินเดียจะผลิตน ้าตาลได้ 23.9 
ล้านตัน ลดลงจาก 25.5 ล้านตัน ซึ่ง F.O Licht ยังรายงานว่า ในปี  2557/2558  จะมีการขาดดุลน ้าตาลได้ ทั งนี 
ยังคาดการณว์่าจะเกิด El nino ในอินเดีย ซึ่งจะท้าให้ประสบกับความแห้งแล้งในช่วงเดือนเมษายนนี อีกด้วย 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2557  ดังนี  

 
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 315,203 336,116 -6.22 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 24,630,805 29,285,436 -15.89 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 2,572,284 3,201,272 -19.65 
อัตราการหีบสกัด (%) 10.44 10.93 -4.48 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.16 9.52 -14.29 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 78.14 87.13 -10.32 

 
 

 วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2557  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค์ 
น ้าตาลของสหรัฐฯ ในปี 2557/2558 เทียบกับปี 2556/2557  และ ปี 2555/2556 ดังนี   
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                                                         หน่วย : 1,000 ชอร์ตตัน (มูลคา่น า้ตาลทรายดบิ) 
 

รายการ 
ปี 2557/2558 
(ประมาณการ) 

ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 

สต็อคต้นปี  1,825 2,157 1,979 
ผลผลติน ้าตาล 8,920 8,725 8,980 
    จากบี ท 5,109 5,025 5,076 
    จากอ้อย 3,811 3,700 3,904 
          ฟลอริดา  1,843 1,780 1,866 
          ฮาวาย 139 185 179 
          หลุยส์เซียนา 1,709 1,600 1,686 
          เท็กซัส 120 135 173 
ปริมาณการน้าเข้า 3,671 3,184 3,224 
    ตามโควตาน้าเข้า 1.009 1,319 957 
     โปรแกรมอื่น ๆ 390 110 136 
     อื่น ๆ 2,272 1,755 2,131 
     เม็กซิโก 2,262 1,745 2,124 
อุปทานรวม 14,416 14,066 14,184 
     การส่งออก 250 250 274 
     การใช้ในอุตสาหกรรม 11,979 11,991 11,776 
        -อาหาร 11,559 11,490 11,511 
       - อื่น ๆ 420 501 265 
    การใช้เบ็ดเตลด็ n.a. n.a. -22 
อุปสงค์รวม 12,229 12,241 12,027 
สต็อคปลายปี 2,188 1,825 2,157 
สต็อคเมื่อเทียบกับการบริโภค (%) 17.9 14.9 17.9 

 
อเมริกาใต้ 
 

วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2557   มีรายงานว่ผลผลิตภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลในปี 
2556/2557   เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  ว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 43.125 ล้านตัน  ลดลงจาก 48.269 
ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และผลิตน ้าตาลลดลง 29% มาอยู่ที่ 2.480 ล้านตัน (tel-quel) จาก 
3.493 ล้านตัน ในปีก่อน  และผลิตเอทานอลลดลง 2.9% มาอยู่ที่ 1.565 พันล้านลิตร จาก 1.611 พันล้านลิตร 
ในปีก่อน   โดยคาดว่าผลผลิตอ้อยในปี 2556/2557 จะลดลงต่้าสุดนับตั งแต่ปี 2549/2550   ทั งนี  ในปี  
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2555/2556 ผลผลิตอ้อยมีจ้านวน 55.730 ล้านตัน  ลดลงจาก 65.415 ล้านตัน ในปี 2554/2555  ผลผลิต
น ้าตาลลดลงเหลือ 4.149 ล้านตัน จาก 4.614 ล้านตัน  และผลผลิตเอทานอลลดลงเหลือ 1.864 พันล้านลิตร 
จาก 2.103 พันล้านลิตร   และคาดว่าผลผลิตน ้าตาลในปี 2556/2557 จะไม่เกิน 3.8 ลา้นตัน ซึ่งต่้าสุดในรอบ
กว่า 10 ปี  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล เพียง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์   2557 ดังนี  

 
 

รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 596.163 532.416 +11.97 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 34.277 34.082 +0.57 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.523 21.350 +19.55 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.37 

4 
135.61 -1.65 

สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.24 49.54 -8.68 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.76 50.46 +8.52 

 

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2557  นาย Plinio Nastari  ประธาน Datagro คาดการณ์ผลผลิตอ้อยทาง
ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2557/2558  จะมีปริมาณอ้อย 580 ล้านตัน  ผลิตน ้าตาลได้ 32.5 ล้านตัน (tel-
quel)   ซึ่งลดลงจากปี 2556/2557 ที่มปีริมาณอ้อย 596 ล้านตัน และผลผลิตน ้าตาลจ้านวน 34.3 ล้านตัน 

  วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2557  บริษัท Copersucar ได้ปรับปรุงประมาณการผลผลิตอ้อยทางภาค
กลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2557/2558 จะลดลงเหลือ 570 ล้านตัน จาก 610 ล้านตัน ในประมาณการคราว
ก่อน  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนาน  และปริมาณอ้อยอาจลดลงอีก  ถ้าหาก
ปริมาณน ้าฝนยังคงต่้ากว่าค่าเฉลี่ย  ส้าหรับผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 32 ล้านตัน  จาก 35 ล้านตัน และ
ผลผลิตเอทานอลจะอยู่ที่ 25.4 พันล้านลิตร จาก 26.4 พันล้านลิตร 
 
เอเชีย  
 วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2557  SRA รายงานผลผลติน ้าตาลทรายดิบของฟิลิปปินส์ประจ้าสัปดาห์
สิ นสุดเพียงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ว่ามีจ้านวน 101,444 ตัน ลดลงจาก 106,417 ตัน  ในช่วงสัปดาห์
เดียวกันของปีก่อน ท้าให้ผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2556/2557  จนถึงขณะนี มีจ้านวน 1.465 ล้านตัน 
ลดลง 8.1% จาก 1.593 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนน ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้ลดลงเหลือ 
9.65% จาก 9.84% ในปีก่อน 
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 วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2557  ศุลกากรจีนรายงานว่าในเดือนมกราคม 2557  จีนน้าเข้าน ้าตาลทราย
ดิบจ้านวน 290,712 ตัน (RV.) ลดลงจาก 438,579 ตัน ในเดือนที่แล้ว แต่เพ่ิมขึ น 21% จากเดือนเดียวกันใน
ปีก่อน ท้าให้ในช่วง 4 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี  2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) มีการน้าเข้าน ้าตาล
ทั งหมด 1.921 ล้านตัน เพ่ิมขึ นเกือบเท่าตัวจาก 989,035 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555/2556 และใน
ปี 2555/2556 จีนน้าเข้าน ้าตาลทั งสิ น 3.688 ล้านตัน จาก 4.293 ล้านตัน ในปี 2554/2555   ในขณะที่จีน
ได้ส่งออกน ้าตาลทรายดิบในเดือนมกราคม 2557 ประมาณ 5,132 ตัน  จาก 4,739 ตัน ในช่วงเวลาเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยประเทศปลายทางหลักได้แก่ ฮ่องกง  เกาหลีเหนือ และญี่ปุ่น  รวมในช่วง 4 เดือน
แรกของปี 2557/2558 จีนส่งออกจ้านวน 17,830 ตัน  เพ่ิมขึ นจาก 15,818 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน และในปี 2555/2556 จีนส่งออกจ้านวนทั งสิ น 49,898 ตัน แทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 51,986 ตัน ในปี 
2554/2555 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน  ตลาดยังคงวิตก
เกี่ยวกับสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งในบราซิล  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออ้อย  ท้าให้การเปิดหีบอ้อยในฤดูการ
ผลิตใหม่ต้องล่าช้าออกไปและผลผลิตอ้อย/ไร่ ลดลง  ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นถึงระดับสูงสุดในรอบ 3 
เดือนครึ่ง  ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ก่อนที่จะปรับตัวลดลงตามแรงขายเพ่ือท้า
ก้าไร (Profit-taking) ประกอบกับในช่วงท้ายมีรายงานว่าในช่วง 10 วันข้างหน้าจะมีฝนตกในบราซิล  ส่วน
น ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557  เคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 
16.47 เซนต์  ปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเพียง 341 ล็อต  หรือ 17,324 เมตริกตัน  โดยเป็น
น ้าตาลจาก  El Salvador  และบริษัท Sucden เป็นผู้รับมอบ ส้าหรับในระยะสั นๆ คาดว่าราคาน ้าตาลจะ
ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
และต้องติดตามสภาพดินฟ้าอากาศของบราซิลอย่างใกล้ชิด 
 

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

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
3  มีนาคม 2557 
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