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สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่  31  มีนาคม – 4 เมษายน 2557 
 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี  (31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557) ซึ่งเป็นสัปดาห์
ที่  13 ของปี 2557 ราคาน ้าตาลไดป้รับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  โดยเฉพาะแรงขายในช่วงต้นสัปดาห์
ได้ส่งผลให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงมาก  ตลาดถูกกดดันจากภาวะฝนตกในบราซิล  และอุปสงค์ที่จ้ากัดใน
ตลาดส่งมอบปัจจุบัน  หลังกลุ่มผู้น้าเข้าได้ท้าการเพ่ิมสต็อคที่ระดับราคาต่้า  อย่างไรก็ดีในช่วงท้ายของสัปดาห์
ราคาน ้าตาลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ นมาบ้าง  ตามแรงซื อเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค  ประกอบกับเงินเรียลของ
บราซิลได้แข็งค่าขึ น  และความวิตกเก่ียวกับโอกาสที่จะเกิด El Nino ซึ่งจะส่งผลกระทบจากการผลิตทั่วโลก 
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557  เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.79-17.99 
เซนต์  และปิดตลาดครั งสุดท้ายที่ 17.35 เซนต์  ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.63 เซนต์  หรือ 3.50%  และราคา
น ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2557 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.26-18.27 เซนต์ และปิดตลาดที่ 17.79 
เซนต์  ลดลง 0.48 เซนต์  หรือ 2.63% 
 

ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 
 

  

ข่าวที่ส้าคัญ 
ยุโรปตะวันออก 
 วันที่ 1 เมษายน  2557  สมาคมผู้ผลิตน ้าตาลของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานว่าอัตราภาษี
น้าเข้าน ้าตาลทรายดิบของรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน เดือนพฤษภาคม 2557 ถูกก้าหนดที่ 205 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน  เพ่ิมขึ นจาก 203 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน ในเดือนเมษายนและมีนาคม  และคาดว่าปริมาณการน้าเข้า
น ้าตาลทรายดิบของรัสเซียในปีนี จะมีจ้านวน 600,000-650,000 ตัน เพราะผลผลิตน ้าตาลจากบี ทในปี 2556 
ลดลง 

เดือนก้าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต่้าสุด 
ราคาปิดเมื่อวันที่ 
4 เมษายน  2557 

ราคาปิดเมื่อวันที่ 
28  มีนาคม  2557 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2557 17.99 16.79 17.35  17.98  -0.63 
กรกฎาคม 2557 18.27 17.26 17.79  18.27  -0.48 
ตุลาคม 2557 18.67 17.77 18.28  18.66  -0.38 
มีนาคม 2558 19.24 18.48 18.96  19.24  -0.28 
พฤษภาคม
มมม 

2558 19.05 18.36 18.78  19.01  -0.23 
กรกฎาคม 2558 18.76 18.20 18.55  18.70  -0.15 
ตุลาคม 2558 18.80 18.37 18.66  18.75  -0.09 
มีนาคม 2559 19.06 18.75 19.01  19.01  - 
พฤษภาคม 2559 18.95 18.76 18.91  18.90  +0.01 
กรกฎาคม 2559 18.90 18.73 18.81  18.86  -0.05 
ตุลาคม 2559 19.02 18.83 18.90  18.98  -0.08 
มีนาคม 2560 19.16 18.94 18.97  - - 
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อเมริกากลางและเหนือ 
 

วันที่ 2 เมษายน 2557 ส้านักงาน Sagarpa รายงานตัวเลขผลผลิตของเม็กซิโก ปี 2556/2557 เพียง    
ณ วันที่ 29 มีนาคม  2557  ดังนี  

 

รายการ ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 เปลี่ยนแปลง (%) 
พื นทีเ่ก็บเกี่ยวอ้อย (เฮคแต) 475,951 479,413 -0.72 
ปริมาณอ้อย (ตัน) 36,024,736 40,770,854 -11.64 
ปริมาณน ้าตาล (ตัน) 3,919,360 4,580,103 -14.43 
อัตราการหีบสกัด (%) 10.88 11.23 -3.12 
ผลผลิตน ้าตาล (ตัน/เฮคแต) 8.23 9.55 -13.82 
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮคแต) 75.69 85.04 -10.99 
 
อเมริกาใต้ 
 

วันที่ 3 เมษายน  2557  มีรายงานว่าทางภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลในปี 2556/2557   
เพียง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2557  มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 52.1 ล้านตัน  ลดลงจาก 55.1 ล้านตัน ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  และผลิตน ้าตาลได้ 3.0 ล้านตัน (tel-quel) ลดลงจาก 4.1 ล้านตัน ในปีก่อน  และผลิต        
เอทานอลมีจ้านวน 1.829 พันล้านลิตร เทียบกับ 1.825 พันล้านลิตร ในปีก่อน   โดยคาดว่าเมื่อสิ นสุดฤดูการผลิต
ปี 2555/2556  จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบจ้านวน 55.7 ล้านตัน  ลดลงจาก 65.4 ล้านตัน ในปี 2554/2555  
ผลผลติน ้าตาลจะลดลงเหลือ 4.149 ล้านตัน จาก 4.614 ล้านตัน  และผลผลิตเอทานอลจะลดลงเหลือ 1.864 
พันล้านลิตร จาก 2.103 พันล้านลิตร    

วันที่ 2 เมษายน  2557   กระทรวงการค้าของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลของบราซิลในเดือน
มีนาคม 2557 มีจ้านวน 1.556 ล้านตัน (tel quel) ลดลงจาก 1.801 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์  และ 1.943  
ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   ส้าหรับน ้าตาลทรายดิบส่งออกลดลงเหลือ 1.14 ล้านตัน จาก 1.51 
ล้านตัน ในปีก่อน และน ้าตาลทรายขาวส่งออกลดลงเหลือ 416,200 ตัน จาก 433,100 ตัน  รวมยอดส่งออก
น ้าตาลของปี 2556/2557 (เมษายน-มีนาคม) บราซิลส่งออกน ้าตาลจ้านวน 27.069 ล้านตัน (มูลค่าน ้าตาล
ทรายดิบ) ลดลงจาก 27.243  ล้านตัน ในปี 2555/2556   

วันที่ 31 มีนาคม 2557  บริษัทที่ปรึกษา Archer  คาดว่าผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ในปี 2557/2558 จะมีจ้านวน 575.5 ล้านตัน  และจะผลิตน ้าตาลได้ 32.8 ล้านตัน 
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เอเชีย 
 

วันที่ 4 เมษายน 2557  มีรายงานว่า เงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทรายดิบของอินเดียเดือนเมษายน- 
พฤษภาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 3,300 รูปี/ตัน  ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 

วันที่ 2 เมษายน 2557   สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย
ฤดูการผลิตปี 2556/2557  จนถึงสิ นเดือนมีนาคมลดลง 7% เหลือ 21.5 ล้านตัน  จาก 23.1 ล้านตัน ในช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน  ทั งนี  เนื่องจากผลตอบแทนที่ต่้าและชาวไร่อ้อยน้าอ้อยไปผลิตน ้าตาลพื นบ้านเพ่ิมขึ น   
โดยรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้าตาลได้ 7.01 ล้านตัน ลดลง 9% จาก 7.73 ล้านตัน  ขณะที่รัฐ Uttar Pradesh 
ผลิตน ้าตาลได้ 5.8 ล้านตัน  ลดลง 13% จาก 6.7 ล้านตัน ในปีก่อน  แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตน ้าตาลในรัฐ 
Karnataka เพ่ิมขึ น 12% เป็น 3.75 ล้านตัน จาก 3.36 ล้านตัน ในปีก่อน  ขณะที่มีโรงงานน ้าตาลเปิดหีบอยู่ถึง
เดือนมีนาคม 2557 จ้านวน 330 โรง  เทียบกับ 231 โรง ในปีก่อน 

วันที่ 1 เมษายน  2557  นาย M.G. Joshi ผู้อ้านวยการสหกรณ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติ (NFCSF) 
ของอินเดีย คาดว่าในปี 2557/2558 (ตุลาคม-กันยายน) อินเดียจะผลิตน ้าตาลเพ่ิมขึ น 5% เป็น 25 ล้านตัน 
เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกอ้อยที่เพ่ิมขึ นในรัฐ Maharashtra ซึ่งเพียงวันที่ 19 มีนาคม 2557 ชาวไร่อ้อยได้ปลูก
อ้อยแล้ว  565,000 แฮคแต จาก 482,000 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และพื นที่เพาะปลูกอ้อยใน
รัฐ Uttar Pradesh เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 1.22 ล้านเฮคแต  ทั งนี ตัวเลขท่ีคาดการณ์นี จะต้องมีสภาพอากาศ
ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 

วันที่ 2 เมษายน 2557   The Indonesian Sugar Council คาดว่าผลผลิตน ้าตาลของอินโดนีเซียใน
ปีนี จะมีจ้านวน 2.93 ล้านตัน  เพิ่มขึ นจาก 2.5 ล้านตัน  ที่ผลิตได้ในปี 2556  เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื ออ้านวย 

วันที่ 1 เมษายน  2557   ประธานสมาคมโรงงานน ้าตาลปากีสถานคาดว่า ปริมาณการส่งออกน ้าตาล
ของปากีสถานในปี 2556/2557  จะมีจ้านวน 1 ล้านตัน  ลดลง 17%  จาก 1.2 ล้านตัน  ในปี 2555/2556  
และถึงขณะนี รัฐบาลปากีสถานได้อนุญาตให้ส่งออกน ้าตาลแล้ว 750,000 ตัน ซึ่งในเดือนพฤษภาคมหรือ
มิถุนายน  จะอนุญาตให้ส่งออกเพ่ิมเติมอีก 250,000 ตัน  

วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท  ไทยชูการ์  มิลเลอร์ จา้กัด  คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบของไทยในปี 
2556/2557  จะมีจ้านวน 105 ล้านตัน  ลดลงจาก 110 ล้านตัน  ในประมาณการคราวก่อน  เนื่องจากปัญหา
สภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง  ส้าหรับน ้าตาลที่ผลิตได้จะมีจ้านวน 11 ล้านตัน  ลดลงจาก 12 ล้านตัน 
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วิจารณ์และความเห็น 
 
 ในสัปดาห์นี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คลื่อนไหวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ตาม
แรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ เนื่องจากตลาดคลายความวิตกเก่ียวกับภาวะความแห้งแล้งใน
บราซิล หลังจากมีฝนตก  ประกอบกับการขาดอุปสงค์ในน ้าตาล  เนื่องจากในช่วงที่ราคาตกต่้าประเทศผู้น้าเข้า
ได้ท้าการซื อขายไปเป็นจ้านวนมาก  อย่างไรก็ตามเม่ือราคาเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่้า  การกลับเข้ามาซื อ
น ้าตาลคืนจากตลาด (Short –covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ   รวมถึงเงินเรียลของบราซิล
ได้แข็งแกร่งขึ น  และตลาดจับตาดูโอกาสในการเกิด El Nino ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตในบราซิล  
อินเดีย  ออสเตรเลีย  และไทย    ส้าหรับในระยะสั นๆ หากปัจจัยพื นฐานต่าง ๆ ของตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  คาดว่าราคาน ้าตาลจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามแรงซื อและขายเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิคของ
กลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ที่ผ่านมา 
 

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

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

8  เมษายน  2557 
 

 
 
 

 


