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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  4 – 8 พฤศจิกายน 2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (4 - 8 พฤศจิกายน 2556) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 45 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ท่ี
ซบเซา  ประกอบกับความตึงตัวของน ้าตาลในระยะใกล้คลี่คลายลง  เนื่องจากมีผลผลิตน ้าตาลทางเลือกจาก
อินเดียและไทยทดแทนน ้าตาลจากบราซิล  นอกจากนั นรายงานล่าสุดเกี่ยวยกับสถานะของกลุ่มกองทุนและนัก
เก็งก้าไรต่าง ๆ ที่ถือตั๋วซื อน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากถึง 236,940 ล็อต  ท้าให้กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไร
ต่าง ๆ จะต้องปิดสถานะซื อและถ่วงราคาลง  แรงขายที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องส่งผลให้ราคา
น ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ (7 พฤศจิกายน 2556)  ก่อนที่จะกระเตื องขึ นมาบ้างตาม
แรงซื อเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.93-18.45 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 18.08 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.17 เซนต์  หรือ 0.93%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.81-
18.25 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.95 เซนต์  ลดลง 0.15 เซนต์  หรือ 0.83% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

8 พฤศจิกายน 2556 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2556 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 18.45 17.93 18.08 18.25 -0.17 
พฤษภาคม 2557 18.25 17.81 17.95 18.10 -0.15 
กรกฎาคม 2557 18.07 17.65 17.80 17.93 -0.13 
ตุลาคม 2557 18.26 17.83 17.98 18.12 -0.14 
มีนาคม 2558 18.86 18.44 18.56 18.73 -0.17 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.82 18.44 18.56 18.66 -0.10 
กรกฎาคม 2558 18.75 18.42 18.56 18.58 -0.02 
ตุลาคม 2558 18.86 18.53 18.70 18.65 +0.05 
มีนาคม 2559 19.46 19.18 19.29 19.17 +0.12 
พฤษภาคม 2559 19.50 19.19 19.32 19.19 +0.13 
กรกฎาคม 2559 19.52 19.19 19.33 19.18 +0.15 
ตุลาคม 2559 19.67 19.36 19.41 19.25 +0.16 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 
 วันที่  7 พฤศจิกายน 2556   มีรายงานว่าเพียง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ปริมาณบี ทท่ีเก็บเก่ียว
ได้ของเบลารุส มีจ้านวน 4.254 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 4.223 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเก็บ
เกี่ยวจากพื นที่เพาะปลูก 95,600 เฮคแต  หรือ 97.0% ของพื นที่เพาะปลูกทั งหมด  เทียบกับ 89,200 เฮคแต 
หรือ 91.6% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ผลผลิตบี ทเฉลี่ยลดลงเหลือ 44.5 ตัน/เฮคแต  จาก 47.4 ตัน/  
เฮคแต  เปอร์เซนต์น ้าตาลเพิ่มขึ นเป็น 16.7%  จาก 16.1% ในปีก่อน 

วันที่  7 พฤศจิกายน 2556   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานว่าเพียง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2556 รัสเซียได้เก็บเกี่ยวบี ทแล้ว  756,400 เฮคแต  หรือ 83.5% ของพื นที่เพาะปลูก  ซึ่งน้อยกว่า 
966,400 เฮคแต  ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 และเทียบกับ 890,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของป ี
2554  ปริมาณบี ทท่ีเก็บเก่ียวแล้วมีจ้านวน 33.0 ล้านตัน  ลดลงจาก 36.8 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2555  และเทียบกับ 34.5 ล้านตัน ในปี 2554  ผลผลิตบี ทเฉลี่ย  43.61 ตัน/เฮคแต  เพ่ิมขึ นจาก 38.03 
ตัน/เฮคแต ในปี 2555  และ 38.79 ตัน/เฮคแต ในปี 2554   
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556   The Russian Sugar Producers Union รายงานว่ารัสเซียจะลดอัตรา
ภาษีน้าเข้าน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบ ลงเหลือ 140 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ในเดือนธันวาคม จาก 171 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และจาก 203 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ในเดือนกันยายน ตามล้าดับ 

วันที่  4 พฤศจิกายน 2556   The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) 
รายงานการผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ท  เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  ดังนี  

 
รายการ ปี 2556 ปี 2555 

บี ทที่รับเข้าสู่โรงงาน (ล้านตัน) 5.58 10.46 
บี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต (ล้านตัน) 4.29 9.0 
น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้ (ตัน) 552,000 1,140,000 
อัตราการหีบสกัด (%) 12.57 12.67 
จ้านวนโรงงาน 38 62 

 

ทั งนี  กระทรวงเกษตรยูเครนคาดว่า ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) ผลผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของยูเครนจะลดลงเหลือ 1.3-1.5 ล้านตัน จาก 2.2 ล้านตัน ในปีก่อน จากการลดพื นที่
เพาะปลูกลง เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ น โดยคาดว่าพื นที่เพาะปลูกจะลดลงเหลือ 306,000 เฮคแต จาก 
458,000 เฮคแต ในปีก่อน 
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อเมริกาใต้ 

 วันที่  4 พฤศจิกายน 2556   กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิล
ในเดือนตุลาคม 2556 มีจ้านวน 2.676 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพ่ิมขึ นจาก 2.556 ล้านตัน ใน
เดือนกันยายน แต่ลดลงจาก 3.988 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อนึ่ง บราซิลส่งออกน ้าตาล
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2556/2557 (เมษายน-มีนาคม)  จ้านวน 16.814 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 15.704 
ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
 
โอเชียเนีย 
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานผลผลิต
น ้าตาลของออสเตรเลียในรายงานประจ้าปี  2554  มีจ้านวน  4,247,704 ตัน  เพิ่มขึ น 15.3% จาก 
3,682,548 ตัน ในปี 2553  รายละเอียดดังนี  
 

รายการ ปี 2555 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง 
พื นที่เพาะปลูก (เฮคแต) 360,044 365,886  
ปริมาณอ้อย  (ล้านตัน) 30.0 27.9 7.4 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน IPS) 4,247,704 3,682,548 15.3 
ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย (ตัน/เฮคแต) 83.33 77.39  
ผลผลิตน ้าตาลเฉลี่ย (ตัน/เฮคแต) 11.80 10.06  

 
เอเชีย 

วันที่ 6  พฤศจิกายน  2556  มีรายงานว่าบริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด เปิดประมูลขาย
น ้าตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี  2556/2557 ผลการประมูลเป็นดังนี  
 

งวดส่งมอบ ผู้ซื อ J-Spec 
(MT.) 

พรีเม่ียม 
(จุด) 

Hi-Pol        
(MT.) 

พรีเม่ียม 
(จุด) 

1 มีนาคม     - 15 พฤษภาคม 2557 Agrograin 14,000.00 75 - - 
Cargill - - 35,333.33 71 

1 พฤษภาคม  - 15 กรกฎาคม 2557 
 

Vitol SA - - 11,333.33 85 
รวม 14,000.00 75 46,666.66 74.4000 

รวมทั งสิ น    60,666.66  เมตริกตัน   พรีเมี่ยมเฉลี่ย   74.5385  จุด 
     จุด  
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สรุปผลการประมูลขายน ้าตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2556/2557 
 

 

งวดส่งมอบ 
จ้านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 

(จดุ) 
คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2557 133,333.33 81.5000 0.00 

 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2557 133,333.33 93.2200 0.00 

 1 กรกฎาคม  – 15 กันยายน 2557 60,000.00 99.0000 73,333.34 

              รวม/เฉลี่ย 326,666.66 
(81.67%) 

 

89.4980 73,333.34 
(18.33%) 

 
วันที่ 6  พฤศจิกายน  2556 นาย M.G Joshi  กรรมการผู้จัดการบริษัท  The National 

Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF) ของอินเดียกล่าวว่าอินเดียได้ท้าสัญญาส่งออก
น ้าตาลของปี 2556/2557 จ้านวน 500,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบภายในสิ นเดือนมกราคม 2557 
ทั งนี คาดว่าปี 2556/2557 อินเดียจะส่งออกน ้าตาล  3 ล้านตัน 

 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ท่ีอ่อนแอ  รวมทั งตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในระยะใกล้ ที่  
ตึงตัว  เนื่องจากมีน ้าตาลจากอินเดียและไทยมาทดแทนน ้าตาลจากบราซิล  นอกจากนั นรายงานสถานะล่าสุด
ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  ที่ถือตั๋วซื อน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็นจ้านวนมาก  ซึ่งตลาดคาดว่า
จะต้องมีการปิดสถานะซื อและถ่วงราคาลง  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง  กดดันให้ราคาน ้าตาล
ในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 6 สัปดาห์  ที่ 17.93 เซนต์ (7 พฤศจิกายน 2556)    
ส้าหรับในระยะสั น ๆ  เนื่องจากราคาน ้าตาลได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงค่อนข้างมากแล้ว  ดังนั นจึง
เป็นโอกาสของประเทศผู้น้าเข้าที่จะเข้ามาท้าการซื อ  ซึ่งจะท้าให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ น  
  

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

 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

11 พฤศจิกายน 2556 
 


