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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพนัธ์ 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (1-5 กุมภาพนัธ์ 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 5 ของปี 2564 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดย

ช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากการส่งออกน ้ าตาลท่ีลดลงของอินเดีย รวมถึงราคาน ้ ามนัดิบ

เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองส่งผลดีต่อราคาเอทานอล ท าให้โรงงานน ้ าตาลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่ผลิตน ้ าตาล  

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาลดลงเล็กนอ้ย จากผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดีย โดยสมาคมโรงงานน ้ าตาล

ของอินเดีย(ISMA) รายงานว่า การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 เพิ่มข้ึน 25% 

เป็น 17.68 ลา้นตนั และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 

สัปดาห์ (16.52 เซนต ์วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์) จากปริมาณน ้าตาลท่ีนอ้ยลงของไทย ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและ

น ้ าตาลทรายรายงานผลการผลิตน ้ าตาลของไทยในปี 2563/2564 ระหวา่งวนัท่ี 10 ธันวาคม 2563 - 4 กุมภาพนัธ์ 

2564 ลดลง 25% มาอยู่ท่ี 4.7 ลา้นตนั ขณะเดียวกนัความตอ้งการเอทานอลท่ีสูงข้ึนของบราซิลอาจกระตุน้ให้

โรงงานน ้ าตาลในบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้ าตาล  กระทรวงการคา้ของบราซิล รายงานว่า 

การส่งออกเอทานอลของบราซิลในเดือนมกราคม เพิ่มข้ึน 155% เป็น 200 ลา้นลิตร  

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 15.82-16.52  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.42 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.59 เซนต์ หรือ 3.73%  และราคาน ้ าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.11-15.77 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.70 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.62 เซนต ์หรือ 4.11% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 กุมภาพนัธ์ 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
29 มกราคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 16.52 15.82 16.42 15.83 +0.59 
พฤษภาคม 2564 15.77 15.11 15.70 15.08 +0.62 
กรกฎาคม 2564 15.16 14.62 15.11 14.60 +0.51 
ตุลาคม 2564 15.01 14.50 14.96 14.45 +0.51 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.26 14.80 15.20 14.76 +0.44 
พฤษภาคม 2565 14.38 13.96 14.31 13.91 +0.40 
กรกฎาคม 2565 13.77 13.34 13.71 13.31 +0.40 
ตุลาคม 2565 13.53 13.05 13.48 13.05 +0.43 
มีนาคม 2566 13.66 13.18 13.60 13.17 +0.43 
พฤษภาคม 2566 13.27 12.79 13.21 12.78 +0.43 
กรกฎาคม 2566 13.02 12.57 12.96 12.58 +0.38 
ตุลาคม 2566 13.00 12.60 12.94 12.60 +0.34 



 

www.sugarzone.in.th 

 

2 

ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ การผลิตน ้าตาลทรายดิบของบราซิลไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการประทว้งของผูข้บัรถบรรทุกตามท่ีคาดไว ้เน่ืองจากเป็นการหยดุชะงกัเพียงเล็กนอ้ย ยิง่ไปกวา่
นั้นคือเงินเหรียญสหรัฐฯแขง็ค่าข้ึนท่ามกลางการพูดคุยเก่ียวกบันโยบายความช่วยเหลือรอบใหม่เน่ืองจากโคโร
นาไวรัส ซ่ึงส่งผลใหร้าคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คลดลงเพียงเล็กนอ้ย ในขณะท่ี Czarnikow ช้ีใหเ้ห็นวา่ ผลผลิต
ออ้ยของไทยสามารถเพิ่มข้ึนไดถึ้ง 30 ลา้นตนั และรวมทั้งหมดเกิน 100 ลา้นตนัในปี 2564/2565 เน่ืองจากสภาพ
อากาศท่ีดีข้ึนและราคาออ้ยท่ีสูงข้ึน 

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 Traders กล่าววา่ ตลาดดูเหมือนจะปรับฐานท่ีระดบัปัจจุบนั เน่ืองจากราคา
น ้าตาลลดลงเล็กนอ้ย ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ หลงัจากการปรับตวัข้ึน  Commerzbank ตั้งขอ้สังเกตวา่ อุปทานท่ีมี
จ ากดั ก าลงักระตุน้ใหผู้ซ้ื้อตอ้งซ้ือน ้าตาลล่วงหนา้แทน  CGB กล่าววา่ FO Licht คาดการณ์การขาดดุล 3.7 ลา้น
ตนั ในปี 2563/2564 (เดือนตุลาคม-กนัยายน) มีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนอีกจากการปรับลดผลผลิตน ้าตาลของอินเดีย   
กองทุนถือตัว๋ซ้ือลดลงในช่วงเดือนมกราคม แต่ราคาน ้าตาลยงัมีการรักษาระดบั ระหวา่งเดือนไดซ่ึ้งเป็นสัญญาณ
ท่ีดีอีกอยา่งหน่ึง 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 ช่องวา่งของราคาน ้าตาล (Spread) ตลาดลอนดอนในเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม ปรับตวัข้ึนสู่ระดบัสูงสุดของสัญญาท่ี 23.50 เหรียญสหรัฐญ/ตนั ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ตามขอ้มูล
ของ Bloomberg  นกัวเิคราะห์กล่าววา่ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท าให้เกิดความสนใจในการซ้ือ
สัญญาในตลาดลอนดอน และความตอ้งการน ้าตาลจากปากีสถาน เวยีดนามและตะวนัออกกลางท่ีมากข้ึน  พรี
เม่ียมท่ีสูงจะข้ึนผลกัดนัความตอ้งการน ้าตาลทรายดิบ   ท าใหช่้องวา่งของราคาน ้าตาล (Spread) ตลาดนิวยอร์
คเดือนมีนาคม – พฤษภาคมเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ กองทุนลดการถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลลงเน่ืองจาก
ตลาดสินคา้โภคภณัฑท่ี์ซบเซาเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ Trader กล่าววา่ ราคาน ้าตาลมีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงอยูใ่นช่วงน้ี
โดยไดรั้บแรงหนุนจากพรีเม่ียมท่ีสูงและอุปทานท่ีจ ากดั แต่ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนจะขดัขวางการข้ึนของราคา
น ้าตาล ขณะท่ีนกัวเิคราะห์ คาดวา่ในช่วง 2 สัปดาห์ขา้งหนา้ในบราซิลจะมีฝนตกนอ้ยกวา่ปกติ 

อเมริกาเหนือ-กลาง 

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 พื้นท่ีปลูกออ้ยในรัฐหลุยเซียน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 500,000 เอเคอร์ ในปี 2564 
จากเดิม 496,300 เอเคอร์ ในปีท่ีแลว้ ตามตวัเลขของศูนยเ์กษตร LSU โดยทางรัฐคาดว่าจะผลิตน ้ าตาลไดม้าก
ท่ีสุด 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 Pecege คาดการณ์วา่ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะมีออ้ยเขา้หีบ 580 ลา้น
ตนัในปี 2564/2565   ซ่ึงลดลง 4.13%   เม่ือเทียบกบัปีก่อน และจะใหค้วามส าคญักบัการผลิตน ้าตาลมากกวา่ 
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เอทานอล  ในขณะท่ีพื้นท่ีปลูกออ้ยลดลงเน่ืองจากเกษตรกรเปล่ียนไปปลูกธญัพืชโดยเฉพาะขา้วสาลี ขา้วโพด 
และถัว่เหลือง ซ่ึงสามารถท าก าไรไดม้ากกวา่ออ้ยในฤดูกาลท่ีแลว้ 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามผลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์ ตลาดคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลในภาค
กลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2564/2565 จะอยูท่ี่ 36.2 ลา้นตนั และน าออ้ยไปผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 46% ทางดา้น Maxar 
รายงานสภาพอากาศวา่ สัปดาห์น้ีจะมีฝนตกดีข้ึน และท่ีผา่นมาในเดือนมกราคมพื้นท่ีปลูกออ้ยไดรั้บฝนเพียงแค่ 
30-60% จากปกติซ่ึงไม่ดีนกั 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 SECEX รายงานวา่ ในเดือนมกราคม 2564 บราซิลส่งออกน ้าตาล 2.1 ลา้น
ตนัเพิ่มข้ึนจาก 1.6 ลา้นตนั ในเดือนมกราคมปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 สภาแห่งชาติเพื่อการขนส่งสินคา้ทางถนนของบราซิล (CNTRC) ยนืยนัเม่ือ
วนัท่ี 28 มกราคม 2564 ในจดหมายถึงสภาบริหารเพื่อการป้องกนัเศรษฐกิจ (Cade) เร่ืองแผนการหยดุงาน
ประทว้งของคนขบัรถบรรทุกในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 แมว้า่ 30% ของพนกังานจะยงัคงท างานต่อไป 
สหพนัธ์แรงงานน ้ามนั (FUP) และสหภาพแรงงานในเครือ 13 แห่ง ยงักล่าววา่จะสนบัสนุนการหยดุงาน
ประทว้งน้ี 

ซ่ึงเน้ือหาในจดหมาย CNTRC กล่าวถึงเร่ืองการข้ึนราคาน ้ ามนัดีเซลของ Petrobras และขอใหเ้พิ่มอตัรา
ค่าขนส่งขั้นต ่า 

ยุโรป 

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 ราคาน ้าตาลท่ีประกาศโดยคณะกรรมาธิการยโุรป แสดงใหเ้ห็นวา่ราคา
น ้าตาลของสหภาพยโุรปยงัตามหลงัราคาตลาดโลก แมว้า่ภูมิภาคน้ีจะขาดดุลน ้าตาลก็ตามตาม CGB  ราคา
น ้าตาลในฝร่ังเศสเพิ่มข้ึนเป็น 420 ยโูร/ตนั (504 เหรียญสหรัฐญ/ตนั) แต่ในปัจจุบนัมีน ้ าตาลจ านวนไม่มาก ในส
หราชอาณาจกัร เม่ือเดือนมกราคมเกษตรกรผูป้ลูกบีทตอ้งต่อสู้กบัฝนท่ีตกหนกัและอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ในรอบ
ทศวรรษ ซ่ึงท าใหเ้กิดน ้าขงัในพื้นท่ีเพาะปลูกตาม เกษตรกรรายหน่ึงในลินคอลน์เชียร์ รายงานผลผลิต 48 ตนั/
แฮกแต และปริมาณน ้าตาลในบีทท่ี 15.5% จากปกติ 85 ตนั/แฮกแต และปริมาณน ้าตาลท่ี 17% ทางดา้น CGB 
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรชาวฝร่ังเศสปฏิบติัตามตวัอยา่งของเกษตรกรผูป้ลูกบีทในสหราชอาณาจกัร และขาย

น ้าตาลล่วงหนา้  พวกเขาจะไดรั้บ 25.5 ยโูร/ตนั (30.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 
ขณะท่ีราคาเอทานอลในยุโรปยงัคงทรงตวั เน่ืองจากมาตรการLockdown ชดเชยราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึน 

เอเชีย 

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ฟิลิปปินส์ผลิตน ้าตาลทรายดิบได ้765,021 ตนั  เม่ือช่วงกลางเดือนมกราคม 
เพิ่มข้ึน 10.65% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ตามรายงานของหน่วยงานก ากบัดูแลน ้าตาล (SRA) เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน
ของพื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณออ้ยเพิ่มข้ึน 20.28% ช่วยชดเชยค่าความหวานท่ีหายไป 5.06% จากปีท่ี 
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แลว้ ขณะท่ีความตอ้งการน ้าตาลทรายดิบจนถึง วนัท่ี 17 มกราคม เพิ่มข้ึน 6.06% ทั้งน้ีคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะ
เพิ่มข้ึนเป็น 2.19 ลา้นตนั สู่ระดบัสูงสุดในรอบ4 ปีท่ี 2.19 ลา้น ตามการคาดการณ์ของ SRA 

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564  MEIR รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ รัฐบาลอินเดียไดเ้รียกประชุมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกน ้าตาล ปัญหาการขาดแคลนดงักล่าวท า
ใหต้น้ทุนการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ไปยงัศรีลงักาเพิ่มข้ึน จากในปีท่ีแลว้ 250 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 
1,000 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายส าหรับการขนส่งไปยงัอฟักานิสถานเพิ่มข้ึนจาก 125 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 550 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2564 อินเดียส่งออกน ้าตาลเพียง 200,000 ตนั และคาดวา่จะส่งออก 
400,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงยงัต ่ากวา่อตัราท่ีควรจะเป็นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 6 ลา้นตนั ท่ีสมาคมผูค้า้
น ้าตาลของอินเดียประเมินไว ้ขณะเดียวกนัรัฐบาลถูกขอใหต้รวจสอบยอดขายน ้าตาลของโรงงานเพื่อใหแ้น่ใจวา่
ไม่มีการขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาขั้นต ่า (MSP) 

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียตะวนัตก กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลก าลงัขาย
น ้าตาลท่ีราคา 29-30 รูปี/กก. (0.40 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ซ่ึงต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่า (MSP) ท่ี 31 รูปี/กก. (0.43 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เน่ืองจากมีอุปทานสูง 

ขณะท่ีเกษตรกรในรัฐมธัยประเทศ กล่าววา่ โรงงานรายงานค่าเฉล่ียของน ้าตาลในออ้ยนอ้ยลงเพื่อจะจ่าย
ค่าออ้ยในราคาท่ีต ่ากวา่ 

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ อินเดียท าสัญญาส่งออกน ้าตาลทรายดิบไป
แลว้ 1.5-1.6 ลา้นตนั และน ้าตาลทรายขาว 300,000-400,000 ตนั ขณะน้ีอินเดียก าลงัเผชิญกบัปัญหาดา้นการ
ขนส่งภายใน และปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์  โรงงานน ้าตาลอาจจะสามารถขายน ้าตาลทรายขาวได้
มากถึง 1.8-2.0 ลา้นตนัเน่ืองจากไดร้าคาดีกวา่ แหล่งขอ้มูลอ่ืนตั้งขอ้สังเกตวา่ความตอ้งการน ้าตาลในตลาดใน
ขณะน้ีค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ก าลงัจ ากดัการขาย และเป็นปัจจยัหนุนราคาน ้าตาล
ทรายขาว 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 การเก็บเก่ียวออ้ยในอินเดียเป็นไปดว้ยดี แต่ปัญหาการขาดแคลนตู ้       คอน
เทนเนอร์ยงัคงส่งผลใหก้ารส่งออกน ้าตาลชะลอตวัลง  นกัวเิคราะห์คาดวา่ การผลิตน ้าตาลน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 
32.4 ลา้นตนัในฤดูกาลน้ีและเพิ่มข้ึนเป็น 33 ลา้นตนัในปี 2564/2565 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ ณ 31 มกราคม 2564 
อินเดียผลิตน ้าตาลได ้17.683 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 25% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ขณะท่ีโรงงานน ้าตาล 491 โรงงาน 
ก าลงัด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 447 โรงงาน ในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ผลผลิตในรัฐมหาราษฏระเพิ่มข้ึน 
84% จากปีก่อน เป็น 6.38 ลา้นตนั ในขณะท่ีผลผลิตในรัฐอุตรประเทศลดลงเล็กนอ้ยท่ี 5.443 ลา้นตนั เทียบกบั 
5.496 ลา้นตนัในปีก่อนหนา้ 
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วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 งบประมาณอุดหนุนดา้นอาหารของอินเดีย ปี 2564/2565 ท่ีประกาศเม่ือ
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ประกอบดว้ยเงินอุดหนุนส าหรับภาคน ้าตาล 20 พนัลา้นรูปี (274 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
เพื่อส่งเสริมการส่งออก เช่นเดียวกบั 6 พนัลา้นรูปี (82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อรักษาสตอ็กน ้าตาล 4 ลา้นตนั 
และ 3 พนัลา้นรูปี (41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อส่งเสริมการเปล่ียนน ้าตาลเป็นเอทานอล ตามการรายงานของส่ือ
ทอ้งถ่ิน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักล่าววา่ จ  านวนเงินส าหรับสินเช่ือเพื่อการเกษตรจะเพิ่มข้ึนเป็น 16.5 
ลา้นลา้นรูปี (226 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จากเดิมในปี 2563/2564 ท่ี 15 ลา้นลา้นรูปี (205 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ส่ือทอ้งถ่ิน รายงานวา่ สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA คาดวา่
รัฐบาลจะประกาศมาตรการส่งเสริมการส่งออกเพิ่มเติมหลงัเดือนมีนาคม เม่ือการผลิตชดัเจนข้ึน ในท านอง
เดียวกนัหวัหนา้ของโรงงาน Shivaji Flour Mills คาดวา่งบประมาณปี 2564 ของรัฐบาลจะรวมถึงมาตรการ
สนบัสนุนการจดัเก็บและส่งออกพืชผล ซ่ึงรวมไปถึงน ้าตาลดว้ย 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 อินเดียน่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกน ้าตาล 6 ลา้นตนั ในฤดูกาล
น้ี สหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย NFCFS กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลบางโรงงานส่งออกภายใต้
ใบอนุญาตทัว่ไปแบบเปิด (OGL) เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน จากขอ้มูลของ S&P Global Platts ระบุ
วา่ ปัจจุบนัน ้าตาลของอินเดียมีราคาถูกกวา่น ้าตาลของไทยไปอินโดนีเซีย 10-15 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในส่วนผู ้
ส่งออกน ้าตาลกระสอบพยายามลดค่าธรรมเนียมการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ โดยปัจจุบนัอยูท่ี่ 1,200 รูปี/ตนั (16 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในท่าเรือมุมไบเทียบกบั INR 550 รูปี/ตนั (7 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในท่าเรือกนัดลา 

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ปัจจุบนัสมาชิกของสมาคมน ้าตาลทรายอินโดนีเซีย (AGRI) มีน ้าตาลใน
สตอ็ก 360,000 ตนั และหากรัฐบาลมีความล่าชา้ในการออกใบอนุญาตน าเขา้ อาจตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก
ในการหาน ้าตาลเพิ่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการในทอ้งถ่ินจ านวน 250,000 ตนั/เดือน ขณะน้ีการน าเขา้ทั้งหมด
มาจากบราซิล และใชเ้วลาถึง 2 เดือนกวา่น ้าตาลท่ีน าเขา้จะมาถึง นอกจากน้ีทางสมาคมกล่าวเพิ่มเติมวา่ มีการ
ประกาศใบอนุญาตน าเขา้ 1.9 ลา้นตนั ส าหรับงวดการน าเขา้แรกของปี 2564 ในขณะท่ียงัไม่มีการประกาศ

ส าหรับการน าเขา้งวดท่ีสอง ขณะท่ีสมาคมชาวไร่ออ้ยของอินโดนีเซีย (APTRI) แยง้วา่ ประเทศน้ีมีสต็อกน ้าตาล
อยูท่ี่ 800,000 ตนั ซ่ึงเพียงพอท่ีจะอยูไ่ด ้4 เดือน รัฐบาลควรอนุญาตใหน้ าเขา้ไดเ้พียง 200,000-300,000 ตนั เพื่อ
ชดเชยการขาดดุลจนกวา่ฤดูกาลผลิตใหม่จะเร่ิมข้ึนในเดือนมิถุนายน 2564 

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 Bulog รายงานวา่ อินโดนีเซียจะน าเขา้น ้าตาลทรายขาว 100,000-150,000 
ตนัในปี 2564 เพื่อรองรับความตอ้งการท่ีสูงข้ึนในช่วงเทศกาลรอมฎอนและวนัอีดของชาวมุสลิมในปีน้ี ซ่ึงจะมี
ข้ึนในเดือนเมษายนและพฤษภาคมตามล าดบั 
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วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 อินโดนีเซียเร่ิมการน าเขา้น ้าตาลในวนัท่ี 9 มกราคมโดยเร่ิมจากการน าเขา้
จากออสเตรเลีย ตามค าบอกเล่าของผูผ้ลิต PT KTM  คาดวา่จะมีการน าเขา้น ้าตาลประมาณ 323,000 ตนั ในเดือน
กุมภาพนัธ์และมีนาคม ซ่ึงในแต่ละเดือนเจา้หนา้ท่ีกล่าววา่ จะมีสตอ็กเพียงพอส าหรับเดือนรอมฎอนและวนัอีด
(วนัเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม) ในท านองเดียวกนัสมาคมผูป้ระกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซีย
(GAPMMI) กล่าววา่ จะด าเนินการน าเขา้ตามปกติอีกคร้ัง หลงัจากท่ีรัฐบาลอนุญาตให้น าเขา้ส าหรับ
อุตสาหกรรมภาคอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 ในเดือนมกราคม มณฑลกวางสี ประเทศจีน ผลิตน ้าตาลได ้2.1 ลา้นตนั รวม
เป็น 4.1 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของสมาคมน ้าตาล  ยอดขายน ้ าตาลของโรงงานในเดือนมกราคมลดลง 124,000 ตนั 
เหลือ 633,000 ตนั  ขณะท่ียอดขายน ้าตาลเดือนมกราคมของโรงงานน ้าตาลในมณฑลยนูนานลดลงเหลือ 
146,000 ตนั ขณะท่ีการผลิตสะสมสูงถึง 640,000 ตนัซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 463,000 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 จากขอ้มูลของศุลกากรจีน พบวา่ จีนน าเขา้น ้าเช่ือม 1.08 ลา้นตนั ในปี 2563 
เพิ่มข้ึนจาก 167,000 ตนัในปี 2562 และ 22,000 ตนัในปี 2561 นกัวเิคราะห์กล่าววา่ อุตสาหกรรมน ้าตาลก าลงัรอ
ใหรั้ฐบาลด าเนินการตามแผนซ่ึงประกาศในเดือนธนัวาคมท่ีจะเก็บภาษีน าเขา้น ้าเช่ือม 30-80% ในปี 2564 

ขณะท่ีศุลกากรเมืองจางเจียง กล่าววา่ไดมี้การน าเขา้น ้าตาลไปแลว้ 558,000 ตนัในปี 2563 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 
81% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ นอกจากน้ียงัประสบความส าเร็จในการเร่งกระบวนการศุลกากรในการน าเขา้
น ้าตาลเพื่อลดระยะเวลาในการรอ 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 มณฑลกวางสียงัคงอยูใ่นภาวะแหง้แลง้ และการคาดการณ์วา่ปริมาณฝนจะ
ไม่เพียงพอ บวกกบัอุณหภูมิท่ีสูงในช่วง 10 วนัขา้งหนา้จะท าใหส้ถานการณ์เลวร้ายลง นกัวเิคราะห์กล่าววา่ 
ปริมาณน ้าตาลในออ้ยท่ีอยูใ่นระดบัต ่าท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน และท าใหน้ ้าตาลไม่ไดคุ้ณภาพ ขณะเดียวกนั
ในมองโกเลียผูผ้ลิตไม่กระตือรือร้นท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีบีทเพราะพวกเขาก าลงัเผชิญกบัการสูญเสีย 

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 รัฐมนตรีของรัฐบาลปากีสถานกล่าวกบัคณะกรรมการติดตามราคาแห่งชาติ
วา่ ราคาน ้าตาลน่าจะลดลงในไม่ชา้ เม่ือน ้าตาลจากการน าเขา้มาถึง หลงัจากท่ีรัฐบาลไดน้ าเขา้น ้าตาล 800,000 

ตนั เม่ือเดือนท่ีแลว้  ผลผลิตน ้าตาลน่าจะเพิ่มข้ึนในปีหนา้ซ่ึงจะท าใหร้าคาลดลงเช่นกนั 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมผูป้ลูกบีทแห่งออสเตรีย กล่าววา่ การสนบัสนุนทางการเงินจาก 
Agrana และรัฐบาลไดก้ระตุน้ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกปลูกบีทใหเ้พียงพอในปี 2564 เพื่อให้โรงงานบีททั้ง 2 โรงงาน 
ด าเนินการได ้ นอกจากน้ีสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนจะช่วยท าลายและช่วยลดจ านวนตวัอ่อนดว้งงวงในดิน 
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วจิารณ์และความเห็น  

ตลาดน ้าตาลเขา้สู่ช่วงผนัผวนในเดือนสุดทา้ยของการซ้ือขายน ้าตาลสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ส่งผลให้

ตลาดข้ึนลงในช่วงท่ีกวา้งข้ึน และรวดเร็วมาข้ึน ท าใหค้าดเดาไดย้าก แต่ปัจจยัพื้นฐานโดยรวมยงัดูดีอยู ่ ท  าให้

คาดวา่ตลาดจะเคล่ือนไหวในกรอบท่ีกวา้ง 15.20 – 16.20 เซนต/์ปอนด ์ส าหรับสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 216,277 ล็อต หรือประมาณ 10.99 ลา้นตนั ลดลง 3,532 ล็อต ประมาณ 

179,425.6 ตนั หรือ 1.61% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 219,809 ล็อต หรือประมาณ 11.17 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (26 มกราคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

เป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

8 กุมภาพนัธ์ 2564 


