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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  27 - 31 มกราคม  2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (27 - 31 มกราคม 2557) เป็นสัปดาห์ที่  5 ของ
ปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตัวเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  หลังจากท่ีได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 4 
สัปดาห์ติดต่อกัน  แม้ว่าในช่วงต้นของสัปดาห์ราคาน ้าตาลจะได้ปรับตัวลดลงแตะระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง 
(28 มกราคม 2557)  เนื่องจากตลาดถูกกดดันจากผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกินและการร่วงลงของสกุลเงินใน
ตลาดเกิดใหม่  ภายหลังจากคณะกรรมการก้าหนดนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) มีการปรับลด
ขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงอีก 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ  เหลือ 6.5 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ/ เดือน  โดยจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  อย่างไรก็ดีข่าวอินเดียเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
มาตรการจูงใจในการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 4 ล้านตัน ออกไป  รวมถึงข่าวความแห้งแล้ง
ในบราซิล  ประกอบกับมีการกลับเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็ง
ก้าไรต่าง ๆ ท่ามกลางการซื อขายที่หนาแน่น  ได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลในช่วงปลายสัปดาห์เคลื่อนไหวสูงขึ นมาก  
โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.70-15.72 
เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 15.55 เซนต์  เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต์ หรือ 2.91%  และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.92-15.92 เซนต์ และปิดตลาดที่ 15.76 
เซนต์  เพ่ิมขึ น 0.47 เซนต์  หรือ 3.07% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 
 
 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2557 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 

24 มกราคม 2557 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนาคม 2557 15.72 14.70 15.55  15.11  +0.44 
พฤษภาคม 2557 15.92 14.92 15.76  15.29  +0.47 
กรกฎาคม 2557 16.19 15.24 16.03  15.58  +0.45 
ตุลาคม 2557 16.61 15.72 16.47  16.00  +0.47 
มีนาคม 2558 17.45 16.60 17.29  16.83  +0.46 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.50 16.74 17.35  16.95  +0.40 
กรกฎาคม 2558 17.51 16.90 17.38  17.06  +0.32 
ตุลาคม 2558 17.80 17.28 17.62  17.42  +0.20 
มีนาคม 2559 18.40 17.83 18.17  18.00  +0.17 
พฤษภาคม 2559 18.33 17.92 18.17  17.99  +0.18 
กรกฎาคม 2559 18.09 17.90 18.15  17.98  +0.17 
ตุลาคม 2559 18.46 17.93 18.30  18.12  +0.18 
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ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 
 วันที่ 31 มกราคม 2557 Soyuzrossakhar รายงานผลผลิตน ้าตาลของรัสเซียในฤดูการผลิตปี 
2556/2557 เพียง ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 ว่ารัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 4.37 ล้านตัน โดยบี ท
ที่รับเข้าสู่โรงงานมีจ้านวน 34.9 ล้านตัน  และบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตมีจ้านวน 34.0 ล้าน ขณะที่มี
โรงงานน ้าตาลเพียง 10 โรงงานที่ยังเปิดหีบอยู่  จากทั งหมด 75 โรงงาน 
 วันที่ 27 มกราคม 2557 The Sugar Producers Association (Belsahar) รายงานผลผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทของเบลารุส เพียง ณ วันที่ 24 มกราคม 2557  มีจ้านวน 566,000 ตัน จากปริมาณบี ท 4.3 
ล้านตัน โดยผลผลิตน ้าตาลลดลงจาก 603,000 ตัน  จากปริมาณบี ท 4.5 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน  ส่วนอัตราการหีบสกัดอยู่ที่ 16.77% เพ่ิมขึ นจาก 16.16%  ในปีก่อน 
 
อเมริกากลางและหนือ 
 

วันที่ 30 มกราคม 2557 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 
เพียง    ณ วันที่  25  มกราคม 2557  ดังนี  

 
รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 193,145 224,600 -14.00 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 15,513,842 19,837,095 -21.79 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 1,544,845 2,101,828 -26.50 
อัตราการหีบสกัด (%) 9.96 10.60 -6.04 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.00 9.36 -14.53 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 80.32 88.32 -9.06 
 
อเมริกาใต้ 
 

วันที่ 28 มกราคม 2557 Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 16 มกราคม  2557 ดังนี  
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รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 594.782 531.853 +11.83 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 34.273 34.082 +0.56 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.414 21.311 +19.26 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.40 135.63 -1.65 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.34 49.59 -8.75 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.66 50.41 -8.43 

 
เอเชีย  
 

วันที่ 29 มกราคม 2557 มีรายงานผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ประจ้าสัปดาห์สิ นสุดเพียงวันที่ 12 
มกราคม 2557 ว่ามีจ้านวน 88,000 ตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 96,000 ตัน  ในช่วงสัปดาห์
เดียวกันของปีก่อน  ท้าให้ผลผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) จนถึงขณะนี มี
จ้านวน 1.092 ล้านตัน ลดลงจาก 1.180 ล้านตัน ในฤดูการผลิตปี 2555/2556  ทั งนี ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ยัง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขเป้าหมายผลผลิตน ้าตาลซึ่งอยู่ที่ 2.450 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ)  ส้าหรับ
ปริมาณโมลาสผลิตได้แล้วจ้านวน 401,000 ตัน ลดลงจาก 431,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

วันที่ 28 มกราคม 2557    มีรายงานว่า  อุตสาหกรรมน ้าตาลใน Guangxi Zhuang ซึ่งเป็นเขต
ปกครองพิเศษทางภาคใต้ของจีนและเป็นแหล่งผลิตน ้าตาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้องประสบปัญหาการ
ขาดทุนเนื่องจากน ้าตาลน้าเข้ามีราคาถูก  ท้าให้โรงงานขาดแคลนเงินทุนและไม่สามารถจ่ายเงินค่าอ้อยให้แก่
ชาวไร่อ้อยได้  โดยในปี 2555/2556 (ตุลาคม-กันยายน)   อุตสาหกรรมน ้าตาลต้องขาดทุนถึง 1.525  พันล้าน
หยวน  (1 เหรียญสหรฐัฯ เท่ากับ 6.10 หยวน)  โดยบริษทัน ้าตาล 78.64%  ประสบปัญหาการขาดทุน  อนึ่ง 
ในปัจจุบันจากปัญหาน ้าตาลล้นตลาด  ท้าให้ราคาน ้าตาลภายในประเทศลดต่้าลง ซึ่งในเมืองหลวงของ 
Guangxi  คือเมือง Nanning  ราคาน ้าตาลลดลงเหลือ 4,630 หยวน/ตัน  ท้าให้โรงงานต้องขาดทุนถึง 600-
700 หยวน/ตัน  ในขณะที่ต้นทุนการผลิตน ้าตาลอยู่ที่ 5,300 หยวน/ตัน  สว่นต้นทุนในการน้าเข้าน ้าตาลอยู่ที่ 
4,800-4,900 หยวน/ตัน 

วันที่ 27 มกราคม 2557  คาดว่าในฤดูการผลิตปี 2556/2557 รัฐ Maharashtra ของอินเดียจะผลิต
น ้าตาลได้ 7.6-7.7 ล้านตัน  จากปริมาณอ้อย 67 ล้านตัน  และคาดว่าจะเพ่ิมขึ นอีกในปีถัดไป 

 
 
 
 



www.sugarzone.in.th 

- 4 - 
 

วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ได้ปรับตัวเคลื่อนไหวสูงขึ นเป็นสัปดาห์แรกใน
รอบเดือน  แม้ว่าในช่วงต้นของสัปดาห์ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้จะได้ปรับตัวลดลงถึงระดับต่้าสุดในรอบ 3 ปี
ครึ่ง ที่ 14.70 เซนต์ (28 มกราคม 2557)  เนื่องจากตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปทานน ้าตาลโลกส่วนเกินเป็น
จ้านวนมาก  และค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ที่อ่อนตัวลง  อย่างไรก็ดีข่าวอินเดียเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
มาตรการในการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ้านวน 4 ล้านตัน  และข่าวความแห้งแล้งในบราซิล  
ประกอบกับกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ซึ่งถือตั๋วขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ้านวนมาก  ได้กลับ
เข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตัวเพ่ิมขึ นมาก  และในระยะสั นๆ 
คาดว่าราคาน ้าตาลจะยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ นได้อีกตามการเข้ามาซื อน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของ 
กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
 

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

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

3  กุมภาพันธ์  2557 
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ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
28  มกราคม  2557 

 


