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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  30 กันยายน – 4 ตุลาคม  2556 
 

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  ( 30 กันยายน – 4 ตุลาคม  2556 ) ซึ่งเป็น
สัปดาห์ที่ 40 ของปี 2556 ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  โดยตลาดได้รับแรงหนุน
จากความวิตกเกี่ยวกับภาวะฝนตกในบราซิล  ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวอ้อย  ประกอบกับ
น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2556  สิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงในวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้
เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 17.60 เซนต์ และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.48 เซนต์ ปรากฏว่ามีการส่งมอบ
น ้าตาลต่อตลาดเป็นจ้านวน 29,344 ล็อต  หรือประมาณ 1.49 ล้านตัน   มากสุดในรอบ 24 ปี ส่วนใหญ่เป็น
น ้าตาลจากบราซิล โดยบริษัท Louis Dreyfus   เป็นผู้รับมอบน ้าตาลทั งหมด ส่วนผู้ส่งมอบได้แก่ Sucden , 
Man และ Copersucar นอกจากนั นตลาดยังได้รับแรงหนุนจากรายงานของ Unica ซึ่งปรับลดประมาณการ
ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2556/2557  ลงเหลือ 34.20 ล้านตัน  จาก 35.50 ล้านตัน  
ในประมาณการคราวก่อน แรงซื อที่มีเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวถึงระดับ
สูงสุดในรอบ 6 เดือนครึ่ง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่
ระหว่าง 17.61-18.56 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 18.48 เซนต์ เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน 0.74 เซนต์ 
หรือ 4.17% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.55-18.43 เซนต์ 
และปิดตลาดที่ 18.37 เซนต์  เพ่ิมขึ น  0.70 เซนต์  หรือ 3.96% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2556 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2556 17.60 16.73 17.48* 16.87 +0.61 
มีนาคม 2557 18.56 17.61 18.48 17.74 +0.74 
พฤษภาคม 2557 18.43 17.55 18.37 17.67 +0.70 
กรกฎาคม 2557 18.34 17.46 18.28 17.59 +0.69 
ตุลาคม 2557 18.57 17.72 18.52 17.85 +0.67 
มีนาคม 2558 19.13 18.45 19.09 18.41 +0.68 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.04 18.41 19.00 18.35 +0.65 
กรกฎาคม 2558 18.96 18.58 18.91 18.29 +0.62 
ตุลาคม 2558 19.02 18.66 18.97 18.38 +0.59 
มีนาคม 2559 19.35 19.03 19.31 18.75 +0.56 
พฤษภาคม 2559 19.26 19.03 19.25 18.72 +0.53 
กรกฎาคม 2559 19.23 18.96 19.18 18.67 +0.51 

*เป็นราคาปิดครั งสุดท้ายของสัญญาเดือนตุลาคม  2556  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2556 
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ข่าวท่ีส้าคัญ 

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11  ตามสัญญาเดือนตุลาคม 25565 สิ นสุดระยะเวลาใน
การซื อขายลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556  ปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดเป็นจ้านวน 29,344 
ล็อต  หรือประมาณ 1.49 ล้านตัน   ซึ่งเป็นการส่งมอบมากสุดในรอบ 24 ปี โดยเป็นน ้าตาลจากบราซิล 
26,942 ล็อต อาร์เจนติน่า 1,358 ล็อต  นิคารากัว 301 ล็อต  คอสตาริกา 394  ล็อต  และเอลซันวาดอร์ 
349  ล็อต  ผู้รับมอบได้แก่ Louis Dreyfus   ส่วนผู้ส่งมอบได้แก่ Sucden 970 ล็อต  Man  4,095 ลอ็ต  
และ Copersucar  24,279  ล็อต 

วันที่ 30 กันยายน  2556 ICE Futures U.S. เพ่ิมเงินค ้าประกันสัญญาการซื อขายน ้าตาลทรายดิบ 
ตลาดนิวยอร์ค หมายเลข 11   (Initial Margins) 36.4% เป็น 750 เหรียญสหรัฐฯ /สัญญา  จาก 550 
เหรียญสหรัฐฯ /สัญญา  ทั งนี ให้มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 2 ตุลาคม  2556  

 
ยุโรปตะวันออก 

วันที่ 2 ตุลาคม  2556    The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) รายงาน
ว่าในปี2556/2557 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้  70,000 ตัน  
ลดลงจาก 268,000 ตัน  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยปริมาณบี ทส่งเข้าโรงงานมีจ้านวน   863,000 ตัน  
เทียบกับ 3.3 ล้านตัน ในปีก่อน  และปริมาณบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต 603,000 ตัน เทียบกับ 2.3 ล้าน
ตัน ในปีก่อน  ส่วนอัตราการหีบสกัดอยู่ที่  11.61%  เทียบกับ 11.65% ในปีก่อน 
  
ยุโรปตะวันตก 
 วันที่ 2 ตุลาคม  2556  Eurostat  รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2556 สหภาพยุโรปน้าเข้าน ้าตาล
ทรายดิบจากกลุ่มประเทศ ACP (Africa, Caribbean and Pacific) จ้านวน 85,705 ตัน  ที่ราคา 616 ยูโร/ตัน  
ลดลงจาก 123,142 ตัน ที่ราคา 516 ยูโร/ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และน้าเข้าน ้าตาลทรายขาว 
จ้านวน 37,447 ตัน ที่ราคา 689 ยูโร/ตัน เพ่ิมขึ นจาก 27,912 ตัน ที่ราคา 737 ยูโร/ตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 

  
อเมริกากลางและเหนือ 
 วันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายงานว่า ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบของคิวบาในปี 2556/2557 จะเพ่ิมขึ น 
20% เป็น 1.8 ล้านตัน  จากที่ผลิตได้ 1.5 ล้านตัน ในปี 2555/2556 ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขแผนในการผลิตที่ 1.7 
ล้านตัน  เนื่องจากผลกระทบจากพายุเฮอริเคน Sandy 
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อเมริกาใต้ 
 

วันที่ 2 ตุลาคม  2556 Unica ปรับปรุงประมาณการลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้
ของบราซิลในปี 2556/2557 ดังนี  

 

รายการ 
ปรับปรุงครั งที่ 2 
ปี 2556/2557 

ปรับปรุงครั งที่ 1 
ปี 2556/2557 

ปี 2555/2556 

ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 587.000 589.600 532.758 
ปริมาณน า้ตาล (ล้านตัน) 34.200 35.500 34.097 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.039 25.371 21.362 
ผลผลติน า้ตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 134.00 136.70 135.57 
สัดส่วนอ้อยนา้ไปผลิตน า้ตาล (%) 45.63 46.22 49.54 
สัดส่วนอ้อยนา้ไปผลิตเอทานอล (%) 54.37 53.78 50.46 

 
วันที่  1 ตุลาคม 2556 กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือน

กันยายน 2556 ดังนี  
 

รายการ กันยายน 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2555 
น ้าตาลทรายดิบ  (ล้านตัน) 2.13 2.68 2.10 
น ้าตาลทรายขาว  (ตัน) 391,600 621,900 539,000 

 
เอเชีย 

วันที่  3  ตุลาคม 2556  มีรายงานว่าบริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด เปิดประมูลขายน ้าตาล
ทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี  2556/2557 ผลการประมูลเป็นดังนี  
 

งวดส่งมอบ ผู้ซื อ J-Spec 
(MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

Hi-Pol        
(MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

1 มีนาคม     - 15 พฤษภาคม 2557 Bunge 12,000.00 91 -  
1 พฤษภาคม  - 15 กรกฎาคม 2557 
 

Bunge 26,000.00 93   

Olam -  24,000.00 88 
1 กรกฎาคม   - 15 กันยายน  2557 Louis Dreyfus 24,000.00 105 36,000.00 95 

รวม  62,000.00 97.2581 60.000.00 92.2000 
รวมทั งสิ น    122,000.00  เมตริกตัน   พรีเมี่ยมเฉลี่ย   94.7705  จุด 

     จุด  
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สรุปผลการประมูลขายน ้าตาลทรายดิบโควตา ข. ฤดูการผลิตปี 2556/2557 

 
 

งวดส่งมอบ 
จ้านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 

(จุด) 
คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

 1 มีนาคม    – 15 พฤษภาคม 2557 84,000.00 87.0000 49,333.00 

 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2557 122,000.00 93.9836 11,333.33 

 1 กรกฎาคม  – 15 กันยายน 2557 60,000.00 99.0000 73,333.00 

              รวม/เฉลี่ย 266,00.00 (66.50%) 
 

92.9098 134,000.00 (33.50%) 
  

 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ก่อน  ตามแรงซื อ
ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือน
ตุลาคม 2556  สิ นสุดระยะเวลาในการซื อขายลงปรากฏว่ามีการส่งมอบน ้าตาลเป็นจ้านวนถึง 1.49 ล้านตัน  
มากสุดในรอบ 24 ปี  และบริษัท Louis Dreyfus   เป็นผู้รับมอบน ้าตาลทั งหมด นอกจากนั นตลาดวิตก
เกี่ยวกับภาวะฝนตกจะส่งผลกระทบต่อการเก็บเก่ียวอ้อยในบราซิล  และล่าสุด Unica ได้ปรับลดประมาณการ
ผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในปี 2556/2557  ลงเหลือ 34.20 ล้านตัน จาก 35.50 ล้านตัน ใน
ประมาณการคราวกอ่น  ส้าหรับในระยะใกล้ ๆ เนื่องจากราคาน ้าตาลปรับตัวเพ่ิมขึ นค่อนข้างมาก  ดังนั นราคา
น ้าตาลอาจปรับตัวลดลงมาบ้างตามแรงขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค (Technical Correction) 
 
 
  

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

 
 ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
7  ตุลาคม  2556 

 
 


