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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 - 28   มีนาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (24 - 28 มีนาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  12 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลได้เคลื่อนไหวสูงขึ นหลีงจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน  โดยตลาด
ได้รับแรงหนุนจากแรงซื อของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับอุปทานน ้าตาล
และโอกาสที่จะเกิด  El Nino ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตทั่วโลก  นอกจากนั นเงินเรียลของบราซิลได้
แข็งแกร่งขึ น  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง  ได้ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ น 5 วันติดต่อกัน  
และเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน
พฤษภาคม 2557  เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.67-18.10 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.98 เซนต์  
เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน 1.15 เซนต์  หรือ 6.83%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 

เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.05-18.42 เซนต์ และปิดตลาดที่ 18.27 เซนต์  เพ่ิมขึ น 1.07 เซนต์  หรือ 6.22% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 28 มีนาคม 2558  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2557 ดังนี  

 

รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 596.603 532.607 +12.02 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 34.293 34.093 +0.59 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.556 21.355 +19.67 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

28  มีนาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21  มีนาคม  2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภาคม 2557 18.10 16.67 17.98  16.83  +1.15 
กรกฎาคม 2557 18.42 17.05 18.27  17.20  +1.07 
ตุลาคม 2557 18.79 17.49 18.66  17.65  +1.01 
มีนาคม 2558 19.37 18.19 19.24  18.35  +0.89 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.15 18.15 19.01  18.26  +0.75 
กรกฎาคม 2558 18.86 18.01 18.70  18.12  +0.58 
ตุลาคม 2558 18.91 18.21 18.75  18.30  +0.45 
มีนาคม 2559 19.17 18.71 19.01  18.65  +0.36 
พฤษภาคม 2559 19.14 18.79 18.90  18.63  +0.27 
กรกฎาคม 2559 19.11 18.77 18.86  18.60  +0.26 
ตุลาคม 2559 19.15 18.90 18.98  18.72  +0.26 
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ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.37 
4 

135.59 -1.63 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.23 49.55 -8.72 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.77 50.45 +8.56 
 

 วันที่ 25 มีนาคม 2557  Datagro ปรับลดประมาณการผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล    
ในปี 2557/2558  ลงเหลือ 574.6 ล้านตัน จาก 580 ล้านตัน  ในประมาณการเมื่อปลายปีก่อน  และจาก 
596.16 ล้านตัน  ในปี 2556/2557  ส้าหรับผลผลิตน ้าตาลจะมีจ้านวน 33.2 ล้านตัน  ลดลงจาก 33.5 ล้านตัน 
ในประมาณการเดือนกุมภาพันธ์  และ 34.28 ล้านตัน ในปี 2556/2557  โดยอ้อย 53.7% จะน้าไปผลิต        
เอทานอล ลดลงจาก 54.8% ในปี 2556/2557  ซึ่งจะท้าให้ผลผลิตเอทานอลมีจ้านวน 23.63 พันล้านลิตร  
โดยเป็น Anhydrous 11.6 พันล้านลิตร และ Hydrous  12.02 พันล้านลิตร  ส่วนปริมาณการส่งออกน ้าตาลจะมี
จ้านวน 23.5 ล้านตัน  ลดลงจาก 24.63 ล้านตัน  ในปีการผลิตก่อน  และการส่งออกเอทานอลจะมีจ้านวน 1.7 
พันล้านลิตร  ลดลงจาก 2.65 พันล้านลิตร  ส้าหรับบราซิลทั งประเทศ การส่งออกเอทานอลจะมีจ้านวน 1.78 พันลา้น
ลิตร  ลดลงจาก 2.73 พันล้านลติร  ในปี 2556/2557 

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ส้านักข่าว Reuters รายงานว่า  นักวิเคราะห์จาก F.O.Licht คาดว่า ในปี 
2557/2558 ผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะมีจา้นวน 575 ล้านตนั ลดลงจากปีการผลิตก่อน 3.6%  
เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย  สา้หรับผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 31.1 ล้านตัน  จาก 34.3 ล้านตัน  และ
ผลผลติเอทานอลจะอยู่ที่ 25.35 พันล้านลิตร ลดลงจาก 25.5 พันล้านลิตร 

 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คลื่อนไหวสูงขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงซื อของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากความวิตกเก่ียวกับผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิลที่คาดว่าจะลดลง  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งในช่วงที่ผ่านมา  นอกจากนั นยังมีการ
คาดการณเ์กี่ยวกับโอกาสที่จะเกิด El Nino ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในบราซิลและออสเตรเลีย  ประกอบ
กับค่าเงินเรียลของบราซิลแข็งแกร่งขึ น  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง  ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหว
ถึงระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์  ส้าหรับในระยะสั นๆ คาดว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อ
และขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นที่ผ่านมา 
\  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

31  มีนาคม 2557 


