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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  25 - 29 พฤศจิกายน 2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (25 - 29 พฤศจิกายน 2556) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 
48 ของปี 2556 ราคาน ้าตาลยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน และในสัปดาห์นี ตลาดเปิด
ท้าการเพียง 4 วัน เนื่องจากในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  ตลาดปิดท้าการ เพราะเป็นวันขอบคุณพระเจ้า 
(The U.S. Thanksgiving Day) ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน ้าตาลเป็นจ้านวนมาก  และอุปสงค์ท่ี
อ่อนแอในตลาดซื อขายน ้าตาลจริง  นอกจากนั นยังมีแรงขายเพื่อช้าระบัญชี (Long Liquidation)  จากกลุ่ม
กองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  ประกอบกับค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง  รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการผลิต
อ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล  ซึ่งมีมากเป็นประวัติการณ์  แรงขายท่ีมีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่อง  
กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 2 เดือน  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตาม
สัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.15-17.48 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.15 
เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.25 เซนต์ หรือ 1.44%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.22-17.53 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.24 เซนต์  ลดลง 0.23 เซนต์  หรือ 1.32% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่  28 พฤศจิกายน 2556   The Russian Sugar Producers’ Union  รายงานการผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของรัสเซีย ในปี 2556/2557  เพียงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ดังนี  

 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

29 พฤศจิกายน 2556 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2556 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 17.48 17.15 17.15  17.40  -0.25 
พฤษภาคม 2557 17.53 17.22 17.24  17.47  -0.23 
กรกฎาคม 2557 17.59 17.29 17.30  17.52  -0.22 
ตุลาคม 2557 17.86 17.58 17.58  17.80  -0.22 
มีนาคม 2558 18.52 18.23 18.23  18.48  -0.25 
พฤษภาคม
มมม 

2558 18.50 18.27 18.25  18.50  -0.25 
กรกฎาคม 2558 18.53 18.27 18.25  18.50  -0.25 
ตุลาคม 2558 18.66 18.40 18.39  18.65  -0.26 
มีนาคม 2559 19.19 18.93 18.92  19.19  -0.27 
พฤษภาคม 2559 19.05 18.86 18.86  19.13  -0.27 
กรกฎาคม 2559 19.00 18.98 18.83  19.10  -0.27 
ตุลาคม 2559 - - 18.89  19.19  -0.30 
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                                                                                                        หน่วย : ตัน  

รายการ 26 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2555 
บี ทที่รับเข้าสู่โรงงาน 29,200,000 33,632,000 
บี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต 25,400,000 29,165,000 
น ้าตาลทรายขาวที่ผลิตได้ 3,260,000 3,605,000 
อัตราการหีบสกัด (%) 12.83 12.36 
จ้านวนโรงงานน ้าตาล (รง.) 63 67 

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 The sugar producers union Ukrtsukor รายงานว่าในปี 
2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ท
ได้ 927,000 ตัน ลดลง 44% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน     โดยมีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ 23 โรงงาน 
เทียบกับ 42 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน  8.36 ล้านตัน เทียบ
กับ 14.78  ล้านตัน  ในปีก่อน  บี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลงเหลือ 7.45 ล้านตัน  เทียบกับ 13.56 
ล้านตัน ในปีก่อน อัตราการหีบสกัด 12.44%  เพ่ิมขึ นจาก 12.32%  ในปีก่อน  ส้าหรับผลผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของยูเครนในปี 2556/2557 คาดว่าจะลดลงเหลือ 1.3-1.5 ล้านตัน จาก 2.2 ล้านตัน ในปี
ก่อน เนื่องจากการลดพื นที่เพาะปลูกลง เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ น โดยคาดว่าพื นที่เพาะปลูกบี ทจะ
ลดลงเหลือ 306,000 เฮคแต จาก 458,000 เฮคแต ในปีก่อน 
อเมริกาใต้ 

วันที่  27 พฤศจิกายน  2556  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิล เพียง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ดังนี  

 

รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 542.211 481.986 +12.50 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 31.526 31.079 +1.44 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 23.133 19.282 +19.97 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.89 135.93 +1.50 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.58 49.78 -8.44 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.42 50.22 -8.36 
เอเชีย 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของ
อินเดียเพียง ณ สิ นเดือนพฤศจิกายน 2556 มีจ้านวน 800,000 เมตริกตัน  เท่ากับ 1 ใน 3 ของน ้าตาลที่ผลิตได้
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และถึงขณะนี มีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบเพียง 208 โรงงาน จาก 400 โรงงาน ในปี
ก่อน 
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วันที่  28 พฤศจิกายน 2556  นาย K. V. Thomas  รัฐมนตรีกระทรวงอาหารของอินเดียคาดว่า  ใน

ปี 2556/2557 (ตุลาคม-กันยายน) อินเดียจะผลิตน ้าตาลทรายขาวได้ 24.4 ล้านตัน  ลดลงจาก 25.14 ล้านตัน  
ในปีก่อน โดยปกติอินเดียเริ่มเปิดหีบในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน  แต่ส้าหรับในปีนี ต้องล่าช้าออกไป  
เนื่องจากชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องราอ้อย  แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าความ
ขัดแย้งดังกล่าวจะคลี่คลายลงได้ภายใน 7-10 วัน 
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 The Sugar Regulatory Administration (SRA) รายงานว่าก่อนที่จะ
เกิดพายุไต้ฝุ่น Haiyan ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์มีปริมาณลดลง โดยผลผลิตน ้าตาล
ประจ้าสัปดาห์สิ นสุดเพียง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน มีจ้านวน 35,448 ตัน ลดลงจาก 48,319 ตัน ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน ทั งนี ผลผลิตน ้าตาลโดยรวมของฟิลิปปินส์ ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 จนถึงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2556 มีจ้านวน 304,622 ตัน ลดลงจาก 330,325 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณ
อ้อยเข้าหีบ มีจ้านวน 3.268 ล้านตัน ลดลงจาก 3.386 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และประมาร
การครั งแรกของ SRA เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556  คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์จะมีจ้านวน 2.450 
ล้านตัน  (Raw Value)  ลดลงจาก 2.465 ล้านตัน ในปี 2555/2556 

วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ยังคงเคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  
และเคลื่อนไหวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน  ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน ้าตาลโลกที่มีเป็น
จ้านวนมาก  ในขณะที่อุปสงค์น ้าตาลยังคงอ่อนแอ  ประกอบกับมีแรงขายเพ่ือช้าระบัญชี (Long Liquidation)  
จากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ  รวมถึงค่าเงินเรียลที่อ่อนค่าลง  และรายงานของ Unica ที่รายงานว่า
ในปี 2556/2557 เพียงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ปริมาณอ้อยเข้าหีบทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล  มี
จ้านวนถึง 542.21 ล้านตัน  เพ่ิมขึ น 12.50%  จาก 481.97 ล้านตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ส่วน
ปริมาณน ้าตาลที่ผลิตได้มีจ้านวน 31.53 ล้านตัน  เพ่ิมขึ น 1.44% จาก 31.08 ล้านตัน  และเอทานอลที่ผลิตได้
มีจ้านวน 23.13 พันล้านลิตร  เพ่ิมขึ น 26.96% จาก 19.28 พันล้านลิตร  แรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  
กดดันให้ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 2 เดือน ที่ 17.15 เซนต์ (29 
พฤศจิกายน 2556)    ส้าหรับในระยะสั นๆ  หากไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาเกื อหนุนตลาด แรงขายของกลุ่ม
กองทุน และนักเก็งก้าไรต่างๆ  จะยังคงกดดันต่อตลาดน ้าตาลดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
 

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

                                                                                                                 ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

2 ธันวาคม  2556 
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