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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม   2556 

 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (19 - 23 สิงหาคม 2556 ) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 34 
ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากรายงาน
สถานะขายสุทธิ (Net Short) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ที่ลดลงอย่างมาก  ซึ่งบ่งชี ว่าการทะยาน
ขึ นของตลาดจากการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ในช่วงที่ผ่านมาอาจสิ นสุดลง  ประกอบ
กับตลาดคาดว่า Unica จะรายงานการผลิตทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วง 1-15 สิงหาคม 2556  ซึ่งจะ
บ่งชี ถึงความคืบหน้าที่ดีในการหีบอ้อย  แม้ว่าจะมีรายงานความเสียหายบางส่วนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
ก็ตาม  นอกจากนั นเงินเรียลของบราซิลที่อ่อนค่าลงถึงระดับต่้าสุดในรอบกว่า 4 ปี  ได้กระตุ้นให้มีแรงขายจาก
บราซิล  ซึ่งท้าให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 4 สัปดาห์ (22 สิงหาคม 2556)  ก่อนที่จะ
กระเตื องขึ นมาบ้างตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด  ประกอบกับเงินเรียลของบราซิลได้แข็งค่าขึ นตาม
การเข้ามาแทรกแซงตลาดของรัฐบาลบราซิล  ในขณะที่รายงานขององค์การน ้าตาลระหว่างประเทศ (ISO) ที่
คาดว่าผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2556/2557  จะลดลงเหลือ 4.5 ล้านตัน จาก 10.3 ล้านตัน 
ในปี 2555/2556  มีผลต่อตลาดไม่มากนัก  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.26-16.85 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.47 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 
0.47 เซนต์ หรือ 2.77% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.79-17.43 
เซนต์ และปิดตลาดที่ 16.99 เซนต์  ลดลง 0.49 เซนต์  หรือ 2.80% 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

23 สิงหาคม 2556 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

16 สิงหาคม 2556 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม (+), ลด (-) 
ตุลาคม 2556 16.85 16.26 16.47 16.94 -0.47 
มีนาคม 2557 17.43 16.79 16.99 17.48 -0.49 
พฤษภาคม 2557 17.30 16.71 16.90 17.38 -0.48 
กรกฎาคม 2557 17.22 16.62 16.83 17.28 -0.45 
ตุลาคม 2557 17.40 16.83 17.06 17.50 -0.44 
มีนาคม 2558 17.85 17.27 17.50 17.95 -0.45 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.83 17.27 17.45 17.93 -0.48 
กรกฎาคม 2558 17.68 17.28 17.42 17.90 -0.48 
ตุลาคม 2558 17.80 17.39 17.53 18.05 -0.52 
มีนาคม 2559 18.20 17.84 17.92 18.44 -0.52 
พฤษภาคม 2559 18.19 18.08 17.93 18.46 -0.53 
กรกฎาคม 2559 18.20 18.15 17.94 18.44 -0.50 
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ข่าวท่ีส้าคัญ 

 วันที่ 22 สิงหาคม 2556  องค์การน ้าตาลระหว่างประเทศ  (ISO) คาดว่าในฤดูกาลผลิตปี 
2556/2557  (ตุลาคม – กันยายน) ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) จะลดลงเหลือ 4.5 ล้านตัน จาก 
10.3 ล้านตัน ในปี 2555/2556  โดยคาดว่าปริมาณการผลิตโลกจะอยู่ที่ 180.8 ล้านตัน  ลดลงจากปีก่อน 2.1 
ล้านตัน  ซึ่งนับว่าเป็นการลดลงครั งแรกตั งแต่ปี 2551/2552  เป็นต้นมา  ส่วนปริมาณการบริโภคน ้าตาลโลก
คาดว่าจะเพ่ิมขึ น 2.1% เทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปี ที่ระดับ 2.3%  
 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่  23 สิงหาคม   2556  The Russian Sugar Producers Union ของรัสเซีย  รายงานผลการ
ทดสอบบี ทครั งที่ 6 ปี 2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ดังนี  

 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ค่าเฉลี่ยตั งแต ่
ปี 2551-2555 

น ้าตาลเฉลี่ย (%) 14.70 14.80 14.14 16.68 14.74 15.20 15.11 
น ้าหนักหัวบี ท (กรัม) 509.0 463.0 450.0 266.0 383.0 423.0 397.0 
น ้าหนักน ้าตาล/หัวบี ท (กรัม) 74.82 68.52 63.63 44.37 56.45 64.30 59.45 
น ้าหนักหัวบี ท (ตัน/แฮคแต) 45.30 39.82 40.05 21.55 31.79 36.80 34.0 
น ้าหนักน ้าตาล (ตัน /แฮคแต) 6.66 5.89 5.66 3.59 4.69 5.59 5.09 
จ้านวนหัวบี ท (ต้น/แฮคแต) 89,000 86,000 89,000 81,000 83,000 87,000 85,200 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2556  The National Association of Sugar Producers (Soyuzrossakhar)  
ของรัสเซีย รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ท เพียง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีจ้านวน 82,000 ตัน 
ลดลงจาก 127,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยยังมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 20 โรงงาน ปริมาณ
บี ทที่รับเข้าสู่โรงงานมีจ้านวน  950,000 ตัน เทียบกับ 1.475 ล้านตัน ในปีก่อน และปริมาณบี ทท่ีผ่าน
กระบวนการผลิตมีจ้านวน 790,000 ตัน  เทียบกับ 1.252 ล้านตัน ในปีก่อน  ขณะที่อัตราการหีบสกัดน ้าตาล
จากบี ทอยู่ที่ 10.38% เพ่ิมขึ นจาก 10.14% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ทั งนี  คาดว่าในปี 2556/2557 
รัสเซียจะผลิตน ้าตาลได้ 4.0-4.2 ล้านตัน  ลดลงจาก 4.753 ล้านตัน ในปีก่อน อันเนื่องจากพื นที่เพาะปลูก
ลดลง 21%  

วันที่  19 สิงหาคม  2556  กระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดว่าผลผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทของ
รัสเซียในปี 2556/2557 (สิงหาคม-กรกฎาคม) จะมีจ้านวน 4.1-4.2 ล้านตัน   เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกบี ท 
ลดลง 21%  ส้าหรับผลผลิตบี ท/เฮคแต คาดว่าจะเพ่ิมขึ น 5%  และเปอร์เซ็นต์น ้าตาลเฉลี่ยคาดว่าจะเพ่ิมขึ น
เช่นกัน  อนึ่ง ตามตัวเลขของ The institute for Agricultural Market Studies รายงานว่าในปี 2555/2556  
ผลผลิตน ้าตาลของรัสเซียมีจ้านวน 4.8 ล้านตัน 
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วันที่  19 สิงหาคม  2556  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) 

รายงานผลการทดสอบบี ทของยูเครนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ดังนี  
 
  

รายการ ปี 2556 ปี 2555 
น ้าหนักหัวบี ท (กรัม) 363 332 
จ้านวนบี ทเฮคแต (ต้น) 90,000 89,000 
เปอร์เซ็นต์น ้าตาลเฉลี่ย (%) 14.0 14.3 
น ้าตาลเฉลี่ย/เฮคแต (ตัน) 4.57 4.23 

 

 อนึ่ง กระทรวงเกษตรของยูเครนคาดว่าผลผลิตบี ทของยูเครนในปี 2556/2557จะลดลงเหลือ 11  
ล้านตัน จาก 18.3 ล้านตัน ในปี 2555/2556  เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกบี ทลดลง 36.2% เหลือ 292,600     
เฮคแต 
ยุโรปตะวันตก 

วันที่  23 สิงหาคม   2556  The National Sugar Beet Institute (IRBAB) ของเบลเยี่ยม  รายงาน
ผลการทดสอบบี ทครั งที่ 2 ปี 2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ดังนี  

 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ค่าเฉลี่ยตั งแต ่
ปี 2551-2555 

น ้าตาลเฉลี่ย (%) 16.03 16.32 16.13 14.89 17.66 14.78 15.96 
น ้าหนักหัวบี ท (กรัม) 604.8 570.5 755.0 648.9 711.9 614.2 660.1 
น ้าหนักน ้าตาล/หัวบี ท (กรัม) 96.95 93.11 121.78 96.62 125.72 90.78 105.60 
น ้าหนักหัวบี ท (ตัน/แฮคแต) 58.09 56.87 75.19 63.37 69.76 57.33 64.50 
น ้าหนักน ้าตาล (ตัน /แฮคแต) 9.31 9.28 12.13 9.44 12.32 8.47 10.33 
จ้านวนหัวบี ท (ต้น/แฮคแต) 96,057 99,690 99,591 97,653 97,989 93,349 97,654 

 
วันที่ 21 สิงหาคม 2556  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลของเยอรมัน (WVZ) คาดว่าผลผลิตน ้าตาล

ทรายขาวจากบี ทของเยอรมันในปี 2556/2557 จะลดลงเหลือ 3.46 ล้านตัน  จาก 4.37 ล้านตัน  ในป ี
2555/2556 เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกบี ทและผลผลิตบี ท/เฮคแตลดลง รายละเอียดเป็นดังนี  
 

รายการ ปี 2556/2557 2555/2556 
ผลผลติน า้ตาลทรายขาว (ลา้นตนั) 3.46 4.37 
พื นที่เพาะปลูก (แฮคแต) 341,295 395,319 
ผลผลติบี ท/แฮคแต (ตนั) 63.6 71.3 
เปอร์เซ็นต์น ้าตาล (%) 17.84 18.22 
บี ทส่งเข้าโรงงาน (ลา้นตัน) 21.69 28.16 
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เอเซีย 

ราคาน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ทางภาคใต้ของเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 อยู่ที่  
15.0-19.0  ล้านดอง/ตัน เทียบกับ 15.0-26.0 ล้านดอง/ตัน ในสัปดาห์ก่อน (1 เหรียญสหรัฐฯ = 21,120  
ดอง) 

วันที่ 21 สิงหาคม 2556 กรมศุลกากรจีน รายงานการน้าเข้าและส่งออกน ้าตาลของจีนเดือน
กรกฎาคม 2556 และ 7 เดือนแรกของปี 2556 เป็นดังนี  

 

รายการ 
กรกฎาคม  2556 มกราคม – กรกฎาคม  2556 

ตัน % เปลี่ยนแปลง ตัน % เปลี่ยนแปลง 
    น้าเข้า 499,719 25.58 1,767,744 -4.06 
    ส่งออก 4,339 15.44 29,940 -3.41 

วันที่ 21 สิงหาคม  2556  The Sugar Regulatory Administration (SRA)  รายงานผลผลิตน ้าตาล
ของฟิลิปปินส์ ปี 2555/2556 (กันยายน- สิงหาคม) เพียง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2556   มีจ้านวน 2,457,341 
ตัน  เพ่ิมขึ น 4.3% จากที่ประมาณการไว้ 2,356,338 ตัน  และเพ่ิมขึ น 9.5% จาก 2,243,445 ตัน ในปีก่อน   
โดยเกาะเนกรอสซึ่งเป็นพื นที่ที่ผลิตน ้าตาลมากสุดของฟิลิปปินส์มีผลผลิตจ้านวน 1.429 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 
11.7% จาก 1.279 ล้านตัน ในปีก่อน 

วันที่  19 สิงหาคม  2556   นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินเดีย คาดว่า
ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน)  จะมีมากกว่า 25 ล้านตัน  ที่ผลิตได้ในปี 
2555/2556 เนื่องจากฝนดีท้าให้ผลผลิตอ้อย/ไร่ เพ่ิมสูงขึ น  ส้าหรับพื นที่เพาะปลูกอ้อยของอินเดียตั งแต่ 1 
มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2556 มีจ้านวน 4.85 ล้านเฮคแต  เทียบกับ 5.01 ล้านเฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คยังคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ รวมทั งแรงขายจากประเทศผู้ผลิต  เนื่องจากตลาดยังคงกังวล
เกี่ยวกับผลผลิตน ้าตาลเป็นจ้านวนมากจากบราซิล  รวมถึงค่าเงินเรียลของบราซิลที่ลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ
กว่า 4 ปี  ส่วนรายงานของ ISO ที่ว่า Surplus น ้าตาลโลกในปี 2556/2557  จะลดลงเหลือ 4.5 ล้านตัน จาก 
10.3 ล้านตัน ในปี 2555/2556  มีผลต่อตลาดไม่มากนัก   ส้าหรับในระยะสั น ๆ คาดว่าราคาน ้าตาลจะยังคง
เคลื่อนไหวผันผวนตามรายงานสภาพอากาศและค่าเงินของบราซิล ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา 

............................................................... 
 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
26 สิงหาคม  2556  
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