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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  3 – 7 กุมภาพันธ์  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (3 – 7 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นสัปดาห์ที่  6 ของ
ปี 2557 ราคาน ้าตาลยังคงเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด 
(Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ประกอบกับตลาดได้รับแรงหนุนจากความวิตก
เกี่ยวกับสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งในบราซิล  และข่าวรัฐบาลอินเดียได้เลื่อนการพิจารณามาตรการจูงใจในการ
อุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 4 ล้านตัน ออกไปอีก  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นส่งผลให้ราคา
น ้าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ (4 กุมภาพันธ์ 2557)   ก่อนที่จะปรับตัวลดลง
ตามแรงขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค หลังราคาน ้าตาลไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 
วัน  ที่ 16.02 เซนต์  ประกอบกับมีข่าวว่าอินเดียได้ปรับราคาอ้อยขั นต่้าในปี 2557/2558 ซึ่งจะเริ่มในเดือน
ตุลาคม 2557  โดยเพิ่มขึ น  4.8% เป็น 2,200 รูปี/ตัน  หลังจากในปี 2556/2557  ได้ปรับเพิ่ม 23.5% จาก 
1,700 รูปี/ตัน  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 
15.47-16.38 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 15.73 เซนต์  เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน 0.18 เซนต์ หรือ 
1.16%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.66-16.58 เซนต์ และ
ปิดตลาดที่ 16.02 เซนต์  เพ่ิมขึ น 0.26 เซนต์  หรือ 1.65% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 16.38 15.47 15.73  15.55  +0.18 
พฤษภาคม 2557 16.58 15.66 16.02  15.76  +0.26 
กรกฎาคม 2557 16.82 15.95 16.32  16.03  +0.29 
ตุลาคม 2557 17.22 16.40 16.76  16.47  +0.29 
มีนาคม 2558 17.97 17.22 17.56  17.29  +0.27 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.03 17.31 17.66  17.35  +0.31 
กรกฎาคม 2558 18.06 17.36 17.74  17.38  +0.36 
ตุลาคม 2558 18.29 17.59 18.00  17.62  +0.38 
มีนาคม 2559 18.75 18.11 18.49  18.17  +0.32 
พฤษภาคม 2559 18.56 18.07 18.47  18.17  +0.30 
กรกฎาคม 2559 18.51 18.05 18.44  18.15  +0.29 
ตุลาคม 2559 18.82 18.22 18.60  18.30  +0.30 
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ข่าวที่ส้าคัญ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  สถาบันค้นคว้าและวิจัยของออสเตรเลีย  Green Pool Commodities
คาดว่าในฤดูการผลิตปี 2557/2558  จะมีผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 1.6 ล้านตัน ลดลงจาก 5.5 
ล้านตัน ในปี 2556/2557  โดยคาดว่าปริมาณการผลิตโลกจะอยู่ที่ 181.255 ล้านตัน  ลดลง 0.14% จาก 
181.498 ล้านตัน ในปี 2556/2557   ขณะทีป่ริมาณการบริโภคน ้าตาลโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ น 2.06%  เป็น   
178.639 ล้านตัน  ส่วนสต็อคปลายปีเทียบเป็นร้อยละกับปริมาณการบริโภคจนถึงสิ นเดือนกันยายน 2558 
เกือบจะเท่ากับเดือนกันยายน 2557 ที่ 44.5%  
 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557   กระทรวงเกษตรของยูเครนรายงานผลผลิตบี ทของยูเครนฤดูการผลิตปี 
2557/2558 ว่ามีจ้านวน 13.4 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจากปีก่อน 24.6% และยังกล่าวว่า  ในฤดูการผลิตป ี
2557/2558  จะมีพื นที่เพาะปลูกบี ทเพ่ิมขึ นจากฤดูการผลิตปี 2556/2557 ที่มีจ้านวน 3060,000 เฮคแต ซึ่ง
ลดลงจาก 450,000 เฮคแต ในปี 2555/2556 
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557   มีรายงานว่า รัสเซียน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบในปี 2556 จ้านวน 682,664 
ตัน  เพ่ิมขึ น 45% จาก 469,116 ตัน ในปี 2555   แต่ต่้ากว่า 1.737 ล้านตัน ในปี 2554  โดยน้าเข้าจาก
บราซิล 525,016 ตัน (77%)  ตามด้วยกัวเตมาลา  42,677 ตัน เอลซัลวาดอร์ 39,000 ตัน   และไทย 
32,483 ตัน  
 
อเมริกากลางและเหนือ 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2557  ดังนี  

 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 222,715 251,706 -11.52 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 17,750,397 22,190,109 -20.01 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 1,789,786 2,374,076 -24.61 
อัตราการหีบสกัด (%) 10.08 10.70 -5.79 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.04 9.43 -14.74 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 79.70 88.16 -9.60 
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อเมริกาใต้ 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557   กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือน
มกราคม 2557 มีจ้านวน 2.135 ล้านตัน (tel quel) ลดลงจาก 2.343 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2556 และ
ลดลงจาก 2.297 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    ส้าหรับน ้าตาลทรายดิบส่งออกลดลงเหลือ 1.80 
ล้านตัน จาก 1.98 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2555 แต่เพ่ิมขึ นจาก 1.73 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2556  และ
น ้าตาลทรายขาวส่งออกลดลงเหลือ 334,600 ตัน จาก 363,100 ตัน ในเดือนก่อน   และ 567,100 ตัน ใน
เดือนมกราคม 2556ทั งนี  ท้าให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556/2557 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออก
น ้าตาลทรายดิบแล้ว 23.642 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพ่ิมขึ นจาก 23.443 ล้านตัน ในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2555/2556 ขณะที่ในฤดูการผลิตปี 2555/2556  ส่งออกทั งสิ น 27.243 ล้านตัน  เพ่ิมขึ นจาก 
25.131 ล้านตัน ในปี 2554/2555 

 
เอเชีย  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  มีรายงานผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ประจ้าสัปดาห์สิ นสุดเพียงวันที่ 19 
มกราคม 2557 ว่ามีจ้านวน 79,500 ตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 95,400 ตัน  ในช่วงสัปดาห์
เดียวกันของปีก่อน  ท้าให้ผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) จนถึงขณะนี มี
จ้านวน 1.172 ล้านตัน ลดลง 8.8% จาก 1.285 ล้านตัน ในฤดูการผลิตปี 2555/2556  ทั งนี ทางรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขเป้าหมายผลผลิตน ้าตาลซึ่งอยู่ที่ 2.450 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  
ส้าหรับปริมาณโมลาสผลิตได้แล้วจ้านวน 431,000 ตัน ลดลงจาก 465,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557   มีรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจะอนุญาตให้น้าเข้าน ้าตาลทรายดิบในปี 
2557 เป็นจ้านวน 3.05 ล้านตัน  แทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 3.019 ล้านตัน  ที่ได้จัดสรรให้น้าเข้าในปีก่อน  
และในปี 2556  ได้น้าเข้าเป็นจ้านวน 2.89 ล้านตัน   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  มีรายงานว่ารัฐบาลอินเดียได้เพ่ิมราคาอ้อยขั นต่้าที่โรงงานน ้าตาลจะต้อง
จ่ายให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558  ซ่ึงจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2557  โดยเพิ่มขึ น 4.8% 
เป็น 2,200 รูปี/ตัน จาก 2,100 รูปี/ตัน  ในปี 2556/2557  ซึ่งเพ่ิมขึ น 23.5%  จาก 1,700 รูปี/ตัน ในปี 
2555/2556 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557  The  Indian Sugar Association รายงานว่า ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556-
มกราคม 2557  ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียมีจ้านวน 11.5 ล้านตัน ลดลง 16.6% จาก 13.85 ล้านตัน  ในช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรฐั Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได้  4.07 ล้านตัน ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนผลิตได้  4.85 ล้านตัน และรัฐ Uttar Pradesh  ผลติน ้าตาลได้  2.76 ล้านตัน ลดลงจาก 3.59 ลา้นตนั 
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ได้ปรับตัวเคลื่อนไหวสูงขึ นต่อเนื่องจากสัปดาห์
ก่อน  ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ โดย
ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวความแห้งแล้งในบราซิล และข่าวอินเดียเลื่อนการพิจาณามาตรการจูงใจเพ่ือให้
โรงงานเพิ่มการผลิตน ้าตาลทรายดิบเพื่อการส่งออก แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ราคาน ้าตาลใน
เดือนใกล้เคลื่อนไหวทะลุ 16 เซนต์ ไปได้  จนถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ที่ 16.38 เซนต์ (4 กุมภาพันธ์ 
2557)  ก่อนที่จะปรับตัวลดลงตามแรงขายเพ่ือท้าก้าไร  ประกอบกับมีข่าวอินเดียเพ่ิมราคาอ้อยขั นต่้าในปี 
2557/2558  เพ่ือจูงใจในการผลิต ส้าหรับในระยะสั นๆ คาดว่าราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรง
ซื อและขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
 

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

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

10  กุมภาพันธ์  2557 


