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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  17 – 21   มีนาคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (17 – 21 มีนาคม  2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  11 
ของปี 2557 ราคาน ้าตาลได้เคลื่อนไหวปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดถูกกดดันจากสต็อค
น ้าตาลปริมาณมากท่ัวโลก  ขณะที่การปรับขึ นของราคาน ้าตาลในช่วงที่ผ่านมาได้สกัดกั นอุปสงค์  และภาวะฝน
ตกในบราซิล ได้คลายความวิตกเก่ียวกับผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง นอกจากนั นตลาดได้รับ
ผลกระทบจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ น  หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ  
(FED) กล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ว่า FED อาจจะยุติมาตรการเข้าซื อตราสารหนี   หรือมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในฤดูใบไม้ร่วงนี   และอาจจะเริ่มต้นปรับขึ นอัตราดอกเบี ยในอีก 6 เดือน หลังจากนั น  
และแรงขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ได้กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลง จนถึงระดับต่้าสุดใน
รอบ 3 สัปดาห์ (21 มีนาคม 2557)  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.69-17.37 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.83 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.42 เซนต์ หรือ 2.43%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.08-

17.69 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.20 เซนต์  ลดลง 0.41 เซนต์  หรือ 2.33% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

21  มีนาคม  2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

14  มีนาคม  2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภาคม 2557 17.37 16.69 16.83  17.25  -0.42 
กรกฎาคม 2557 17.69 17.08 17.20  17.61  -0.41 
ตุลาคม 2557 18.08 17.51 17.65  18.01  -0.36 
มีนาคม 2558 18.72 18.20 18.35  18.61  -0.26 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.54 18.10 18.26  18.44  -0.18 
กรกฎาคม 2558 18.35 17.98 18.12  18.18  -0.06 
ตุลาคม 2558 18.42 18.05 18.30  18.25  +0.05 
มีนาคม 2559 18.74 18.40 18.65  18.60  +0.05 
พฤษภาคม 2559 18.72 18.37 18.63  18.55  +0.08 

.08 กรกฎาคม 2559 18.66 18.30 18.60  18.46  +0.14 
ตุลาคม 2559 18.68 18.62 18.72  18.53  +0.19 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

วันที่ 20 มีนาคม 2557 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่ 15 มีนาคม  2557  ดังนี  

 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 411,047 422,069 -2.61 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 31,515,498 36,381,512 -13.37 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 3,379,869 4,053,711 -16.62 
อัตราการหีบสกัด (%) 10.72 11.14 -3.77 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.22 9.60 -14.38 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 76.67 86.20 -11.06 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2557 สมาคมน ้าตาลกัวเตมาลา (Asazgua) คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของกัวเตมาลา
ในปี 2556/2557 จะมีจ้านวน 2.81 – 2.85 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 3% จาก 2.79 ล้านตัน ในปี 2555/2556 
 
อเมริกาใต้ 
 วันที่ 19 มีนาคม 2557 UNICA รายงานว่าโรงงานน ้าตาลและเอทานอลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
จะเริ่มเปิดหีบอ้อยในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน เทียบกับปีก่อนที่เริ่มเปิดหีบในช่วงครึ่งหลังของเดือน
เมษายน 
 

เอเชีย 

วันที่ 21 มีนาคม 2557  ศุลกากรจีนรายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  จีนน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบ
จ้านวน 164,906 ตัน (raw value) ลดลงจาก 290,902 ตัน ในเดือนที่แล้ว แต่เพ่ิมเป็นสองเท่าจาก 82,173 
ตัน จากเดือนเดียวกันในปีก่อนและนับว่าเป็นปริมาณสูงสุดจากที่เคยน้าเข้าจ้านวน  157,446 ตัน ในเดือน
กุมภาพันธ์  2552  ท้าให้ในช่วง 5 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี  2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) มีการน้าเข้า
น ้าตาลทั งหมด 2.086 ล้านตัน เทียบกับ 1.071 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555/2556 และในปี 
2555/2556 จีนน้าเข้าน ้าตาลทั งสิ น 3.688 ล้านตัน ลดลงจาก 4.293 ล้านตัน ในปี 2554/2555  ส่วนการ
ส่งออกน ้าตาลทรายดิบในเดือนกุมภาพันธ์  2557 มีประมาณ 2,055 ตัน (raw value) ลดลงจาก 2,919 ตัน 
ในช่วงเวลาเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยประเทศปลายทางหลักได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ตามล้าดับ 
รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556/2557 จีนส่งออกจ้านวน 19,902 ตัน  เพิ่มขึ นจาก 18,737 ตัน ในช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน และในปี 2555/2556 จีนส่งออกจ้านวนรวมทั งสิ น 49,898 ตัน เทียบกับ  51,986 ตัน 
ในปี 2554/2555 
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วันที่ 19 มีนาคม 2557  The China Sugar Association (CSA) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของจีนใน

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ว่าอาจจะอยู่ที่ระดับ 13.4 ล้านตัน เทียบกับประมาณการครั งก่อนในเดือน
พฤศจิกายนว่าจะมีจ้านวน 13.5 ล้านตัน   

วันที่ 18 มีนาคม   2557  สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) รายงานว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2556 – 15 มีนาคม 2557 อินเดียผลิตน ้าตาลได้ 19.4 ล้านตัน ลดลง 8% จากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
โดยเป็นผลมาจากการเปิดหีบที่ล่าช้าไปเกือบ 1 เดือน ทั งนี  ISMA รายงานว่าจนถึงสิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
โรงงานน ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลทรายดิบได้ 1.1 ล้านตัน  ในขณะที่ได้ส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 600,000 ตัน  
และน ้าตาลทรายขาว 520,000 ตัน 

วันที่ 17 มีนาคม   2557  SRA รายงานว่า ฟิลิปปินส์ได้มีการลดโควตาน ้าตาลส่งออกลงเหลือ 2% 
จากเดิม 6% ของผลผลิตทั งหมด และเพ่ิมโควตาน ้าตาลที่ใช้บริโภคภายในประเทศเป็น 96% จาก 92%  ส่วน
โควตาส่งออกไปยังสหรัฐฯฯ คงเดิมที่ 2%  ทั งนี เป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น Yolanda ท้า
ให้คาดว่าผลผลิตน ้าตาลในปี 2556/2557 จะมีลดลงเหลือ 2.356 ล้านตัน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.45 ล้าน
ตัน  และ SRA รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายดิบของฟิลิปปินส์ประจ้าสัปดาห์สิ นสุดเพียงวันที่ 2 มีนาคม  2557 
ว่ามีจ้านวน 103,985 ตัน เพ่ิมขึ นจาก 100,426 ตัน  ในช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีก่อน ท้าให้ผลผลิตน ้าตาลใน
ฤดูการผลิตปี 2556/2557  จนถึงขณะนี มีจ้านวน 1.770 ล้านตัน ลดลงจาก 1.879 ล้านตัน ในปี 2555/2556  
และสัดส่วนน ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้ลดลงเหลือ 9.71% จาก 9.89% ในปีก่อน 
 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ หลังจากในช่วงต้นเดือนมีนาคมราคาน ้าตาลได้เคลื่อนไหว
ถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน  โดยได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  และในสัปดาห์นี ตลาดมีความวิตกเก่ียวกับปริมาณผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินใน
ตลาดโลก   ภาวะฝนตกในบราซิลได้คลายความวิตกเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง 
รวมถึงเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ น แรงขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ส่งผลให้ราคาปรับตัว
ลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 สัปดาห์  ส้าหรับในระยะสั นๆ หากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ยังคงท้า
การขายออกมา  ราคาน ้าตาลมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีก 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

2  มีนาคม 2557 
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