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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25 เมษายน 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (21 - 25 เมษายน 2557) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ที่  16 
ของปี  2557  ราคาน ้าตาลไดเ้คลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนและปรับตัวเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน   ตาม
การเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ หลังจากตลาด
เผชิญกับแรงขายมากเกินไป  นอกจากนั นตลาดได้รับแรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งใน
บราซิล จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน ้าตาล ซึ่ง Unica ประมาณการผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ในปี 2557/2558 เป็นครั งแรก  โดยคาดว่าจะมีจ้านวน 32.5 ล้านตัน  ลดลง 5% เมื่อเทียบกับ 2556/2557  
และ Unica ยังรายงานว่าโรงงานน ้าตาล 10 แห่ง ไม่มีแนวโน้มที่จะเปิดด้าเนินการในปีนี   เนื่องจากประสบ
ปัญหาทางด้านการเงิน  ในขณะที่โรงงานอีก 30 แห่ง ก้าลังปรับโครงสร้าง  แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและ
ต่อเนื่องส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ (23 เมษายน 2557) ก่อนที่จะปรับตัวลงมา
บ้างตามแรงขายเพ่ือท้าก้าไร (Profit-taking) ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.74-17.59 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.20 เซนต์ เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์
ก่อน 0.54 เซนต์ หรือ 3.24% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 
17.30-18.03 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.85 เซนต์ เพ่ิมขึ น 0.52 เซนต์ หรือ 3.00% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

25 เมษายน  2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

17 เมษายน  2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภาคม 2557 17.59 16.74 17.20  16.66  +0.524 
กรกฎาคม 2557 18.03 17.30 17.85  17.33  +0.52 
ตุลาคม 2557 18.67 17.99 18.53  18.02  +0.51 
มีนาคม 2558 19.42 18.81 19.37  18.81  +0.56 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.31 18.74 19.30  18.72  +0.58 
กรกฎาคม 2558 19.19 18.63 19.18  18.59  +0.59 
ตุลาคม 2558 19.30 18.78 19.30  18.71  +0.59 
มีนาคม 2559 19.62 19.10 19.61  19.03  +0.58 
พฤษภาคม 2559 19.40 19.14 19.40  18.93  +0.47 
กรกฎาคม 2559 19.17 18.99 19.22  18.80  +0.42 
ตุลาคม 2559 19.16 18.99 19.22  18.82  +0.40 
มีนาคม 2560 19.28 19.04 19.36  18.95  +0.41 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
อเมริกากลางและเหนือ 

  
วันที่ 24 เมษายน 2557 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557  The  National Sugar Council 

(CONADESUCA)  ของเม็กซิโกลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลในปี 2556/2557 เมื่อเทียบกับที่ได้คาดการณ์ไว้
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ดังนี  

 

รายการ มีนาคม 2557 พฤศจิกายน 2556 
พื นที่เพาะปลูก (เฮคแต) 836,197 819,064 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 58,001,625 58,037,815 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 6,484,216 6,695,310 
อัตราการหีบสกัด (%) 11.18 11.54 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 69.36 70.86 

 
วันที่ 23 เมษายน 2557   ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 

เพียง    ณ วันที่ 19  เมษายน 2557  ดังนี  
 
 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 578,410 572,830 +0.97 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 42,559,159 47,558,961 -10.51 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 4,706,893 5,393,486 -12.73 
อัตราการหีบสกัด (%) 11.06 11.34 -2.47 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.14 9.42 -13.59 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 73.58 83.02 -11.37 

 

 
อเมริกาใต้ 
 

วันที่ 23 เมษายน  2557   Unica ประมาณการผลผลิตทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ปี 2557/2558 
เป็นครั งแรก ดังนี  
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รายการ 2557/2558 2556/2557 
ผลผลิตอ้อย (ล้านตัน) 580 596.94 
ผลผลิตน ้าตาล (ล้านตัน) 32.50 34.29 
ผลผลิตเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.57 25.87 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 135 133.33 
อ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 44.56 45.22 
อ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 56.44 54.78 

 
 
วันที่ 23 เมษายน  2557  บริษัทที่ปรึกษา FCStone คาดว่า  ผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิลในปี 2557/2558 จะมีจ้านวน 585.85 ล้านตัน  ลดลง 7% จาก 630 ล้านตัน  ในประมาณการก่อนเกิด
ปัญหาความแห้งแล้ง  ส้าหรับผลผลิตน ้าตาลจะลดลง 4%  เหลือ 33.1 ล้านตัน  และผลผลิตเอทานอลจะอยู่
ที่ 25.56 พันล้านลิตร  โดยอ้อยจะน้าไปใช้ในการผลิตเอทานอล 55.7% และผลผลิตน ้าตาล 44.3% 
 
เอเชีย 
 

วันที่ 25 เมษายน 2557 มีรายงานว่า ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) จนถึง
ขณะนี  โรงงานน ้าตาลของปากีสถาน 80 โรง ผลิตน ้าตาลได้ 5.1 ล้านตัน และคาดว่าจะผลิตน ้าตาลได้ทั งสิ น 
5.2 ล้านตัน  เพ่ิมขึ นจาก 5.03 ล้านตัน ในปี 2555/2556  และยอดสต็อคน ้าตาลยกมาจากปี 2555/2556 มี
จ้านวน 165,000 ตัน  ท้าให้ในปี 2556/2557 อุปทานน ้าตาลทั งสิ น 5.25 ล้านตัน  ซึง่ทางโรงงานน ้าตาลได้
ขายไปแล้ว 1.74 ล้านตัน  และยังเหลืออยู่จ้านวน 3.52 ล้านตัน     

วันที่ 23 เมษายน 2557  SRA รายงานผลผลิตน ้าตาลทรายดิบของฟิลิปปินส์ประจ้าสัปดาห์สิ นสุด
เพียงวันที่ 23 มีนาคม 2557 ว่ามีจ้านวน 95,339 ตัน เพ่ิมขึ นจาก 53,182 ตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
และสัดส่วนน ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้เพ่ิมขึ นเป็น 9.64% จาก 8.48% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ท้าให้ผล
ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2556/2557  จนถึงขณะนี มีจ้านวน 2.060 ล้านตัน ลดลง 2.4% จาก 2.110 ล้าน
ตัน ในปี 2555/2556 สัดส่วนน ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้เพ่ิมขึ น 0.1% เป็น 9.87% จาก 9.86% ในปีก่อน  อนึ่ง 
ในเดือนกุมภาพันธ์  SRA คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ในปี 2556/2557  จะมีจ้านวน 2.356 ล้านตัน  
ลดลงจาก 2.45 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน  และเทียบกับ 2.462 ล้านตัน ในปี 2555/2556  

วันที่ 22  เมษายน  2557  ศุลกากรจีนรายงานว่าในเดือนมีนาคม 2557  จีนน้าเข้าน ้าตาลจ้านวน 
414,027 ตัน (raw value) เพ่ิมขึ น 2 เท่า จาก 206,536 ตัน ในช่วงเวลาเดือนกันของปีก่อน และเพ่ิมจาก 
165,181 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ นับว่าเป็นปริมาณสูงสุด และท้าให้ในช่วง 6 เดือนแรกของฤดูการผลิตปี  
2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) มีการน้าเข้าน ้าตาลทั งสิ น 2.501 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 2 เท่าจาก 1.278 ล้านตัน   
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ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555/2556 ส่วนการส่งออกน ้าตาลในเดือนมีนาคม  2557 มีประมาณ 4,337 ตัน  
ลดลงจาก 5,780 ตัน ในช่วงเวลาเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่เพ่ิมขึ นจาก 2,054 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2557  รวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556/2557 จีนส่งออกจ้านวน 24,238 ตัน แทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 
24,517 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555/2556  

วันที่ 22 เมษายน 2557   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของ
อินเดียฤดูการผลิตปี 2556/2557  จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2557  มีจ้านวน 23.15 ล้านตัน  ลดลงจาก 24.15 
ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และใกล้จะสิ นสุดฤดูการผลิตแล้ว ซึ่งคาดว่าอินเดียจะผลิตน ้าตาลได้ 
23.8 ล้านตัน  ลดลงจาก 25.1 ล้านตัน ในปีก่อน  
 
วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คได้ปรับตัวเคลื่อนไหวสูงขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อน  ตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ 
ประกอบกับตลาดได้รับแรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งในบราซิล  จะส่งผลกระทบต่อ
การผลิตน ้าตาล  ซึ่ง Unica ได้คาดการณ์ว่าผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2557/2558 จะ
ลดลง 5% เหลือ 32.5 ล้านตัน  นอกจากนั น ยังรายงานว่าโรงงานน ้าตาล 10 แห่งที่ประสบปัญหาทางด้าน 
การเงิน  มีแนวโน้มที่จะไม่เปิดด้าเนินการ  และอีก 30 แห่ง ก้าลังปรับโครงสร้าง  ส้าหรับในระยะสั น ๆ 
เนื่องจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557  จะสิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 30 เมษายน 
2557  คาดว่าแรงซื อ/ขายเพ่ือช้าระบัญชี/เพ่ือย้ายเดือน จะส่งผลให้ราคาน ้าตาลมีความผันผวนมากยิ่งขึ น 
  

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

28  เมษายน  2557 


