
www.sugarzone.in.th 

สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2556 – 3 มกราคม 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (30  ธันวาคม 2556 – 3 มกราคม 2557) เป็นสัปดาห์
ส่งท้ายปเีก่าและต้อนรับปีใหม่  ตลาดเปิดท้าการ 4 วัน  โดยปิดท้าการในวันที่ 1 มกราคม 2557  โดยราคาน ้าตาล
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ท่ามกลางปริมาณการซื อขายที่เบาบาง  เนื่องจากบรรดาผู้ค้าต่างอยู่ในช่วงของการ
เฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและขึ นปีใหม่  อย่างไรก็ดีตลาดยังคงถูกกดดันจากอุปทานน ้าตาลโลกที่มีเป็นจ้านวน
มาก  ในขณะที่ความต้องการซื อน ้าตาลมีเข้ามาไม่มากนัก  แรงขายในขณะที่ราคาน ้าตาลในเดือนใกล้อยู่เหนือระดับ 
16.50 เซนต์  ได้กดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดต่้าลง  โดยราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือน
มีนาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.06-16.58 เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 16.08 เซนต์  ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต์ หรือ 2.13%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 
16.23-16.70 เซนต์ และปิดตลาดที่ 16.24 เซนต์  ลดลง 0.32 เซนต์  หรือ 1.93% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

 

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 วันที่ 2 มกราคม 2557  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossahar)  รายงานวา่ 
ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบี ทได้ 4.15 
ล้านตัน    โดยมีบี ทที่รับเข้าสู่โรงงานจ้านวน 33.9 ล้านตัน  และบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตมีจ้านวน 32.2  
ล้านตัน  ขณะทีอั่ตราการหีบสกัดน ้าตาลจากบี ทอยู่ที่ 12.89% และมีโรงงานที่ยังเปิดท้าการผลิตจ้านวน 36 
โรงงาน จาก 75 โรงงานที่เปิดท้าการผลิตในปี 2556/2557 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
3 มกราคม 2557 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม 2556 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2557 16.58 16.06 16.08  16.43  -0.35 
พฤษภาคม 2557 16.70 16.23 16.24  16.56  -0.32 
กรกฎาคม 2557 16.85 16.45 16.46  16.73  -0.27 
ตุลาคม 2557 17.13 16.79 16.80  17.03  -0.23 
มีนาคม 2558 17.82 17.49 17.50  17.73  -0.23 
พฤษภาคม
มมม 

2558 17.85 17.60 17.61  17.78  -0.17 
กรกฎาคม 2558 17.92 17.79 17.71  17.87  -0.16 
ตุลาคม 2558 18.22 18.06 18.04  18.18  -0.14 
มีนาคม 2559 18.86 18.68 18.64  18.77  -0.13 
พฤษภาคม 2559 - - 18.61  18.74  -0.13 
กรกฎาคม 2559 - - 18.60  18.72  -0.12 
ตุลาคม 2559 - - 18.71  18.84  -0.13 
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วันที่ 2 มกราคม 2557   The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) 
รายงานว่าในปี 2556/2557 (กันยายน-สิงหาคม) เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556  ยูเครนผลิตน ้าตาล
ทรายขาวจากบี ทได้ 1.192 ล้านตัน  ลดลงจาก 2.140 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยบี ทที่รับเข้า
สู่โรงงานมีจ้านวน 9.2 ล้านตัน  และบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตมีจ้านวน 8.93 ล้านตัน  เทียบกับบี ทที่
รับเข้าสู่โรงงานมีจ้านวน 17.18 ล้านตัน  และบี ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตมีจ้านวน 16.57 ล้านตัน ในช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน  ส่วนอัตราการหีบสกัดอยู่ที่  13.35% เทียบกับ 12.91% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีโรงงานน ้าตาลเพียงโรงงาน 2 โรงงานที่ยังเปิดหีบอยู่ เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มี
โรงงานน ้าตาลเปิดหีบ 12 โรงงาน   
 
อเมริกากลางและหนือ 

วันที่ 3 มกราคม 2557 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 เพียง    
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ดังนี  

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

พื นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 98,607 126,196 -21.86 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 8,140,285 11,303,556 -27.98 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 768,404 1,159,101 -33.71 
อัตราการหีบสกัด (%) 9.44 10.25 -7.90 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 7.80 9.18 -15.03 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 82.55 89.57 -7.84 

 
อเมริกาใต้ 

วันที่ 3 มกราคม  2557    กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือน
ธันวาคม 2556 มีจ้านวน 2.343 ล้านตัน (tel quel) เพ่ิมขึ นจาก 2.269 ล้านตัน ในเดือนพฤศจิกายน แต่ลดลง
จาก 2.457 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม  2555    ส้าหรับน ้าตาลทรายดิบส่งออกลดลงเหลือ 1.98 ล้านตัน จาก 
2.06 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2555 แต่เพ่ิมมากกว่า 1.84 ล้านตัน ในพฤศจิกายน และน ้าตาลทรายขาว
ส่งออกลดลงเหลือ 363,100 ตัน จาก 396,600 ตัน ในปีก่อน  และ 429,100 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน ทั งนี  
ท้าให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556/2557 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลน ้าตาลทรายดิบไปแล้ว 
21.478 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพ่ิมขึ นจาก 21.109 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555/2556 

วันที่ 2 มกราคม  2557  Unica รายงานผลผลิตอ้อย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล เพียง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ดังนี  
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รายการ 2556/2557 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) 587.906 528.156 +11.31 
ปริมาณน ้าตาล (ล้านตัน) 33.975 33.958 +0.05 
ปริมาณเอทานอล(พันล้านลิตร) 25.059 21.124 +18.63 
ผลผลิตน ้าตาลต่อตันอ้อย (กิโลกรัม) 133.45 135.73 -1.68 
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน ้าตาล (%) 45.45 49.71  
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%) 54.55 50.29  

 

วันที่ 2 มกราคม  2557  Conab  รายงานการคาดการณ์ปริมาณอ้อย ผลผลิตน ้าตาล และเอทานอล 
ของบราซิลในปี 2556/2557  ดังนี  

 

รายการ 
ปี 2556/2557 

 
ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 

พื นที่เพาะปลูก 
(1,000 เฮคแต) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,106.3 1,125.2 -1.70 
กลาง/ใต ้ 7,704.5 7,359.8 +4.70 

รวม 8,810.8 8,485.0 +3.80 

ผลผลิตอ้อย 
(ตัน/แฮคแต) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 52.05 49.71 +4.70 
กลาง/ใต ้ 78.17 72.42 +7.90 

รวม 74.89 69.41 +7.90 

ปริมาณอ้อย 
(ล้านตนั) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 57.58 55.93 +3.00 
กลาง/ใต ้ 602.27 532.99 +13.00 

รวม 659.85 588.92 +12.00 

อ้อยส้าหรับผลิต
เอทานอล 
(ล้านตัน) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 24.99 23.56 +6.07 
กลาง/ใต ้ 330.62 272.44 +21.36 

รวม 355.61 295.99 +20.14 

สัดส่วนอ้อยท่ีใช้
ผลิตเอทานอล 

(%) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 43.40 42.12 +3.04 
กลาง/ใต ้ 54.90 51.12 +7.39 

รวม 53.89 50.26 +7.22 

ปริมาณน ้าตาล 
(ล้านตัน) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.11 4.15 -0.97 
กลาง/ใต ้ 34.70 34.19 +1.50 

รวม 38.81 38.34 +1.23 

ปริมาณเอทานอล 
 (ล้านลิตร) 

เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,909.02 1,847.39 +3.34 
กลาง/ใต ้ 25,746.47 21,793.07 +18.14 

รวม 27,655.48 23,640.47 +16.98 
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เอเชีย  

วันที่ 3 มกราคม 2557  นาย Suswono รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียคาดว่าผลผลิต
น ้าตาลของอินโดนีเซียในปี 2557 จะเพ่ิมขึ น 22%  เป็น 3.1 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

วันที่ 3 มกราคม 2557  The Indian Sugar Mills Association (ISMA)  รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556  มีโรงงานเปิดหีบอ้อยเพียง 476 โรงงาน  เทียบกับ 499  โรงงาน  ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน และผลิตน ้าตาลได้ 5.739 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 29% จาก 8.032 ล้านตัน ที่ผลิตได้
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   โดยรัฐ Maharashtra มีอ้อยเข้าหีบ 21.7 ล้านตัน ผลิตน ้าตาลได้  2.214 ล้าน
ตัน  และรัฐ Uttar Pradesh มีอ้อยเข้าหีบ 12.88 ล้านตัน ผลิตน ้าตาลได้  1.13 ล้านตัน ขณะที่รัฐ Karnataka 
ผลิตน ้าตาลได้ 1.2 ล้านตัน และ ISMA คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2556/2557 จะมีจ้านวน 25.0 
ล้านตัน  ลดลงจาก 25.1 ล้านตัน ในปี 2555/2556 
 วันที่ 2 มกราคม 2557   ส้านักงานน ้าตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินสใ์น
ปี 2556/2557 ในช่วงกันยายน-พฤศจิกายน 2556 มีจ้านวน  598,885 ตัน  ลดลง  12.3% จาก 683,218 ตัน  
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากผลผลิตอ้อย/ไร่ที่ลดลง  และผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่น  Haiyan ในเดือน
พฤศจิกายน  อนึ่ง SRA คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ในปี 2556/2557 จะมีจ้านวน 2.4 ล้านตัน  ในขณะที่
ปริมาณการบริโภคจะอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน  อนึ่ง ก่อนหน้านั น SRA คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของฟิลิปปินส์ในปี 
2556/2557 จะมีจ้านวน 2.45 ล้านตัน  เทียบกับ 2.46 ล้านตัน ในปี 2555/2556 

 
วิจารณ์และความเห็น 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คได้เคลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ และโดยปราศจากปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาเกื อหนุนตลาด  ท้าให้
ราคาน ้าตาลเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ท่ามกลางการซื อขายที่เบาบาง  เนื่องจากบรรดาผู้ค้าน ้าตาลต่างอยู่
ในช่วงของการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและขึ นปีใหม่  ส้าหรับในระยะสั นๆ   คาดว่าราคาน ้าตาลคงจะ
ยังคงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบแคบ ๆ ตามแรงซื อและขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ 
ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

6 มกราคม  2557 
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