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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 - 21 กุมภาพันธ์  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นสัปดาห์ที่  8 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อนค่อนข้างมาก  โดยตลาดเปิดท้าการเพียง 4 วัน 
เนื่องจากในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  เป็นวันหยุดเนื่องในวันประธานาธิบดีของสหรัฐฯ (U.S. President’s 
Day) หลังจากนั นราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเคลื่อนไหวสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง  ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด 
(Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557  จะ
สิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  ประกอบกับตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพ
อากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งในบราซิล  ซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตอ้อย  ในขณะเดียวกันค่าเงินเรียลของบราซิลได้
แข็งแกร่งขึ น  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 
2 เดือน  นับแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 
2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.65-16.79 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.72 เซนต์  เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์
ก่อน 1.09 เซนต์ หรือ 6.97%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 
16.01-17.14 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.07 เซนต์  เพ่ิมขึ น 1.08 เซนต์  หรือ 6.75% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2557  นาย Nikolai Federov รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงาน
ว่ารัสเซียมีแผนการที่จะเพ่ิมพื นที่เพาะปลูกบี ทในปี 2557  เป็น 926,300 เฮคแต  จาก 905,800 เฮคแต     
ในปี 2556 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 16.79 15.65 16.72 15.63  +1.09 
พฤษภาคม 2557 17.14 16.01 17.07 15.99  +1.08 
กรกฎาคม 2557 17.34 16.32 17.29 16.31  +0.98 
ตุลาคม 2557 17.69 16.71 17.63 16.72  +0.91 
มีนาคม 2558 18.26 17.40 18.16 17.45  +0.71 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.16 17.42 18.02 17.49  +0.53 
กรกฎาคม 2558 18.08 17.43 17.92 17.50  +0.42 
ตุลาคม 2558 18.24 17.64 18.07 17.70  +0.37 
มีนาคม 2559 18.61 18.21 18.44 18.21  +0.23 
พฤษภาคม 2559 18.56 18.30 18.40 18.20  +0.20 
กรกฎาคม 2559 18.56 18.33 18.38 18.17  +0.21 
ตุลาคม 2559 18.71 18.34 18.54 18.31  +0.23 
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อเมริกากลางและเหนือ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2557  ดังนี  

 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 284,058 307,388 -7.59 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 22,350,306 26,905,791 -16.93 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 2,307,327 2,921,511 -21.02 
อัตราการหีบสกัด (%) 10.32 10.86 -4.97 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.12 9.50 -14.53 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 78.68 87.53 -10.11 
 
อเมริกาใต้ 
 วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2557   Unica รายงานว่า ในปี 2557/2558 (เมษายน-มีนาคม)  คาดว่า
ปริมาณอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเสียหายจากความแห้งแล้งประมาณ 40 ล้านตัน   ท้าให้ตัวเลข
ผลผลิตน่าจะใกล้เคียงกับปีก่อน 
 วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2557  Conab รายงานพื นที่เพาะปลูกอ้อยใหม่ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลคาด
ว่าจะมีจ้านวน 872,800 เฮคแต หรือประมาณ 11% ของพื นที่เก็บเกี่ยวในปี 2556/2557  ส่วนทางภาคเหนือ/
ตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะมีจ้านวน 96,200 เฮคแต  หรือประมาณ 8.65% ของปี 2556/2557  ซ่ึง
หมายความว่า ในปีนี มีพื นที่เพาะปลูกอ้อยใหม่ 969,000 เฮคแต  อนึ่ง  โดยปกติบราซิลจะปลูกอ้อยใหม่ทดแทน
หลังจากเก็บอ้อยตอไว้ 5 ฤดูการผลิตเป็นอย่างน้อย  ซึ่งอัตราการปลูกอ้อยใหม่ควรจะอยู่ที่ 20% ต่อปี 
เอเชีย  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 Bloomberg รายงานผลการส้ารวจบรรดาผู้ค้า ผู้ผลิต และนักวิเคราะห ์
12 ราย คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2556/2557 (ตุลาคม – กันยายน) จะลดลงเหลือ 23.5 ล้าน
ตัน (WV) ซ่ึงเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2556 ประกอบกับมีการน้า
อ้อยไปผลิตเป็นน ้าตาลพื นบ้านมากขึ นด้วย โดยเฉพาะในรัฐ Uttar Pradesh ที่คาดว่าผลผลิตน ้าตาลจะลดลง
เหลือ 6.5 ล้านตัน จาก 7.5 ลา้นตัน ในปีที่แล้ว  

วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2557 ISMA รายงานว่าในปี 2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) เพียง ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2557 อินเดียผลิตน ้าตาลได้ 14.37 ล้านตัน ลดลง 13% จาก 16.588 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน    และจนถึงสิ นเดือนมกราคม 2557 อินเดียส่งออกน ้าตาลจ้านวน 850,000 เมตริกตัน  โดยเป็น
น ้าตาลทรายดิบจ้านวน 450,000 ตัน  นอกจากนั นยังมีน ้าตาลที่อยู่ระหว่างการส่งออกอีก 120,000-200,000 ตัน  
ส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลทรายดิบ 
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วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2557 กระทรวงเกษตรของอินเดียคาดการณ์ว่าในปี 2556/2557 ผลผลิตอ้อย
ของอินเดียจะมีจ้านวน 345.92 ล้านตัน  เทียบกับ 341.77 ล้านตัน ที่ได้คาดการณ์ไว้ครั งแรกเม่ือเดือนกันยายน   
ซึ่งเพ่ิมขึ น 1.4%  จาก 341.20 ล้านตัน ในประมาณการณ์ครั งใหม่ของปี 2555/2556    อนึ่ง ก่อนหน้านี 
กระทรวงเกษตรของอินเดียได้คาดการณ์ผลผลิตอ้อยของอินเดียในปี 2555/2556 จะมีจ้านวน  338.96   
ล้านตัน  เทียบกับ 361.04 ล้านตัน ในปี 2554/2555 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  SRA ของฟิลิปปินส์ คาดว่าผลผลิตน ้าตาลในปี 2556/2557  จะมี
จ้านวน 2.356 ล้านตัน ลดลงจากท่ีคาดไว้ก่อนหน้านี ที ่ 2.45 ล้านตัน โดยเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ไม่
เหมาะสมท้าให้คาดว่าจะมีการน้าน ้าตาลโควตาส่งออกต่างประเทศมาเพ่ิมเป็นน ้าตาลโควตาบริโภค
ภายในประเทศ 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวสูงขึ นจากสัปดาห์ก่อนค่อนข้างมาก  
ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ประกอบกับ
ค่าเงินเรียลของบราซิลแข็งค่าขึ น  ในขณะเดียวกันตลาดมีความวิตกเก่ียวกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งใน
บราซิล  ซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตอ้อย  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง  ส่งผลให้ราคาน ้าตาล
เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน (21 กุมภาพันธ์ 2557)  ส้าหรับในระยะสั นๆ เนื่องจากน ้าตาลทราย
ดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557  จะสิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  แรงซื อ/
ขายเพ่ือช้าระบัญชี/เพ่ือย้ายเดือนจากเดือนมีนาคม 2557 ไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2557  และ/หรือเดือนอ่ืน ๆ 
แทน จะท้าให้ราคาน ้าตาลมีความผันผวนยิ่งขึ น 
 

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

 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

24  กุมภาพันธ์  2557 
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