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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (7-11 ธนัวาคม 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 50 ของปี 2563 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดา้ยราคาท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง 

เพิ่มข้ึน และลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนจากการแขง็ค่าข้ึน

ของเงินเรียลบราซิล สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 เดือนคร่ึง (วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563) เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ จากนั้นมี

การปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยจากการท่ีอุปทานเพิ่มข้ึน โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานวา่การ

ผลิตน ้าตาลของอินเดีย วนัท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน เพิ่มข้ึน 107% เป็น 4.29 ลา้นตนั เน่ืองจากการเร่ิมฤดูการ

ผลิตท่ีเร็วข้ึน และในช่วงกลางสัปดาห์น ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง สู่ระดบัสูงสุด 1 เดือนคร่ึง (วนัท่ี 9 ธนัวาคม 

2563) เน่ืองจากมีข่าววา่ผลผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลง และในช่วงปลายสัปดาห์ปรับตวัลดลง

อยา่งรวดเร็วหลงัจากท่ี UNICA รายงานผลผลิตน ้าตาลในภาคกลางกลาง-ใตข้องบราซิลเพิ่มสูงข้ึน โดยในช่วงคร่ึง

หลงัของเดือนพฤศจิกายนผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 22.6% เป็น 427,000 ตนั สัดส่วนของออ้ยท่ีใชผ้ลิตน ้าตาลในปีคร่ึง

หลงัของเดือนพฤศจิกายน เพิ่มข้ึนเป็น 35.55% จาก 23.85% ของช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีแลว้  ส่วนปัจจยัพื้นฐาน

อ่ืนๆท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.30-15.07  เซนต ์และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.43 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์หรือ 0.07%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.74-14.32 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.78 

เซนต ์ลดลง 0.06 เซนต ์ หรือ 0.43%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
4 ธนัวาคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.07 14.30 14.43 14.44 -0.38 

พฤษภาคม 2564 14.32 13.74 13.78 13.84 -0.18 
กรกฎาคม 2564 13.82 13.30 13.41 13.37 -0.11 
ตุลาคม 2564 13.73 13.25 13.38 13.31 -0.10 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.98 13.64 13.70 13.66 -0.12 
พฤษภาคม 2565 13.56 13.25 13.30 13.26 -0.15 
กรกฎาคม 2565 13.29 13.03 13.06 13.03 -0.18 
ตุลาคม 2565 13.24 12.98 13.01 12.99 -0.21 
มีนาคม 2566 13.41 13.19 13.20 13.20 -0.21 
พฤษภาคม 2566 13.08 12.88 12.88 12.87 -0.20 
กรกฎาคม 2566 12.84 12.64 12.64 12.63 -0.23 
ตุลาคม 2566 12.76 12.59 12.59 12.60 -0.24 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

อเมริกากลาง-เหนือ 
10 ธนัวาคม 2563  รัฐ Quintana Roo ของเมก็ซิโกเร่ิมตน้การเก็บเก่ียวออ้ย เกษตรกรหวงัวา่จะเก็บเก่ียว

ออ้ยได ้1.514 ลา้นตนั จาก 30,000 แฮคแต ส่วนในจงัหวดั Villa Clara ของคิวบา โรงงานน ้าตาล Jose Maria Perez 
เป็นแห่งแรกในจงัหวดัท่ีเร่ิมการผลิต และหวงัวา่จะผลิตน ้ าตาลได ้147,000 ตนั ทั้งน้ีเกษตรกรกงัวลวา่จะตอ้งเผชิญ
กบัความสูญเสียเน่ืองจากการปิดโรงงาน Xicotencatl เพราะไม่มีการจดัเตรียมการหีบออ้ยในโรงงานอ่ืน เกษตรบาง
รายปิดถนนเพื่อผลกัดนัให ้บริษทั จ่ายหน้ีท่ีคา้งไว ้

9 ธนัวาคม 2563  The Providencia Central โรงงานน ้าตาลในเมืองเวรากรูซของเมก็ซิโก กล่าววา่ ปีน้ี
คาดวา่จะสามารถน าออ้ยเขา้หีบได ้700,000 ตนั เน่ืองจากฝนท่ีตกลงมาอยา่งต่อเน่ือง ทางดา้นโรงงานน ้าตาล El 
Carmen กล่าววา่ ในปีน้ีสามารถผลิตน ้าตาลไดถึ้ง 40,000 ตนั เทียบกบั 32,000 ตนั ในปีท่ีแลว้ เน่ืองจากสภาพอากาศ
ท่ีดีข้ึน 

อเมริกาใต้ 
11 ธนัวาคม 2563  Canaplan กล่าววา่ ในปี 2563/2564 นั้น ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลมีออ้ย 595 ลา้นตนั 

เป็นผลมาจากการลงทุนเพาะปลูกออ้ยและสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ช่วยในการเก็บเก่ียวออ้ยเขา้โรงงาน  แต่มีความ

เป็นไปไดว้า่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะลดลง เปล่ียนไปปลูกถัว่เหลืองและขา้วโพดแทน ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีแห้ง

แลง้ในปีน้ี และออ้ยท่ีอายมุากข้ึนจะส่งผลใหถ้า้พื้นท่ีเพาะปลูกหายไป 150,000 แฮคแต ปริมาณออ้ยจะอยูท่ี่ 575.3-

590.6 ลา้นตนั แต่ถา้พื้นท่ีหายไป 250,000 แฮคแต ปริมาณออ้ยจะอยูท่ี่ 567.8-582.9 ลา้นตนั 

10 ธนัวาคม 2563 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    ฤดูการ
ผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม  2563  ดงัน้ี        

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 8,738 10,880 -19.69 594,880 575,778 +3.32 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 427 348 +22.61 38,087 26,420 +44.16 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 587 757 -22.55 28,910 31.003 -8.98 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 144.18 140.74 +2.45 145.13 139.23 +4.24 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 
(%) 

35.55% 23.85% +49.06 46.30% 34.59% +33.85 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

64.45% 76.15% -15.36 53.70% 65.41% -17.90 
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10 ธนัวาคม 2563 Novacana  คาดวา่บราซิลจะส่งออกน ้าตาลมากเป็นประวติัการณ์ในปี 2563 โดย
ส่งออกไปแลว้ 27.98 ลา้นตนัในช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน เพิ่มข้ึน 70% เม่ือเทียบเป็นรายปี และสูงสุดใน
รอบ 11 ปี ทางดา้น Secex รายงานวา่ การส่งออกเอทานอลในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน สูงถึง 2.4 พนัลา้นลิตร 
รวมถึงการส่งออกเอทานอลในเดือนพฤศจิกายน 311.45 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 75% เม่ือเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 16% 
ในเดือนน้ี 

8 ธนัวาคม 2563 ในอีก 2 สัปดาห์ขา้งหนา้คาดวา่จะมีฝนตกชุกในบราซิล รวมถึงฝนท่ีตกในทางตอน

เหนือของเซาเปาโลและมินาสเจอไรส์ในสัปดาห์น้ี  นกัอุตุนิยมวทิยาคาดการณ์วา่ La Nina น่าจะมีไปจนถึงเดือน

มีนาคม จะท าใหเ้กิดความร้อนสูงในฤดูร้อนและอากาศหนาวจดัในเดือนพฤษภาคม  อยา่งไรก็ตามนกัอุตุนิยมวทิยา

เตือนวา่ La Nina อาจท าใหก้ารพยากรณ์อากาศเป็นเร่ืองยากมากโดยคาดวา่จะมีสภาพอากาศท่ีผดิปกติมากมาย 

8 ธนัวาคม 2563  บริษทั Clealco มีออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิต 5.6 ลา้นตนั ในปีการผลิต 2563/2564 

เพิ่มข้ึน 1.6 ลา้นตนั จากปีก่อน ซ่ึงท าใหส้ามารถเปิดโรงงาน Clementina ไดอี้กคร้ัง โดยซีอีโอกล่าววา่ กลุ่มน้ีปลูก

ออ้ย 24,000 แฮกแต ในฤดูกาลน้ีและมีแผนจะขยายเป็น 7 ลา้นตนั ภายในปี 2566 โรงงานน ้าตาลและแอลกอฮอล ์

Uruacu ซ่ึงตั้งอยูใ่น Goias ไดหี้บออ้ยเพิ่มข้ึน 22% ในปีการผลิต 2563/2564 เน่ืองจากผลผลิตต่อแฮกแตสูงเป็น

ประวติัการณ์ท่ี 95 ตนั/แฮกแต 

7 ธนัวาคม 2563 นกัวเิคราะห์จาก Safras & Mercado รายงานวา่ ในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ในพื้นท่ีเซา

เปาโลซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกออ้ยคิดเป็น 2 ใน 3 ของบราซิลจะมีฝนตกชุก โดยระบุวา่ปริมาณน ้ าฝนจะสูงกวา่ปกติท่ี250 

มม.  แต่ปริมาณน ้าฝนจะต ่ากวา่ปริมาณฝนปกติในส่วนอ่ืนๆของภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ขณะท่ีหวัหนา้ของ BP 

Bunge Bioenergia กล่าววา่ ออ้ยเป็นพืชท่ีมีความยดืหยุน่และสามารถฟ้ืนตวัจากภยัแลง้ได ้ และคาดวา่สถานการณ์

จะชดัเจนข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

7 ธนัวาคม 2563 หวัหนา้ของ BP Bunge Bioenergia  กล่าววา่ จ  านวนเรือรอรับน ้าตาลส่งออกในเดือน

ธนัวาคมของบราซิลยงัคงดีอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่โดยปกติแลว้จะเป็นช่วงท่ีการส่งออกน ้ าตาลจะลดลงตามฤดูกาล ซ่ึง

เป็นผลมาจากความตอ้งการน ้ าตาลจากจีน  ท่าเรือของ Parana คาดวา่จะมีการขนส่งสินคา้มากเป็นประวติัการณ์ท่ี 57 

ลา้นตนั ในปี 2563 เพิ่มข้ึน 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากส่วนหน่ึงของการส่งออกเป็นน ้าตาลซ่ึงสูงถึง 3.67 ลา้น

ตนั ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ซ่ึงเพิ่มข้ึน 70% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ยุโรป 

11 ธนัวาคม 2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าวถึง ขอ้เสนอในการแกไ้ขราคาน ้าตาลทรายตาม

ความเห็นของประธานาธิบดี ท่ี 36 รูเบิล/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และราคาขายปลีกท่ี 45 รูเบิล/กก. (0.6 

เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ผูเ้ช่ียวชาญของ IKAR เตือนวา่น่ีอาจสร้างปัญหาใหก้บัอุตสาหกรรมน ้าตาล อยา่งไรก็ตาม

หวัหนา้ Rusagro กล่าววา่ ก าลงัมองหาวธีิลดราคา แมว้า่ราคาน ้าตาลเพิ่งฟ้ืนตวัจากระดบัท่ีต ่ามากซ่ึงเกิดจากน ้าตาล

เกินดุลในปีท่ีแลว้ 
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8 ธนัวาคม 2563 British Sugar ปรับลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลทรายขาวส าหรับฤดูกาลน้ีเหลือ 

900,000 ตนัลดลง 24.4% จาก 1.19 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดจากโรคใบเหลืองนั้นแยก่วา่ท่ี

คาดไว ้ ผลผลิตต่อแฮกแตเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี (75 ตนั/แฮกแต) อยูท่ี่ 25% กลุ่ม British Sugar เสนอเงินจ านวน 

12 ลา้นปอนด ์(16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เป็นระยะเวลาสามปีเพื่อชดเชยแก่เกษตรกร แต่เกษตรกรกล่าววา่ จ  านวนเงิน

นั้นไม่เพียงพอ เน่ืองจากพวกเขายงัคงผลกัดนัใหมี้การยกเลิกการหา้มใชส้ารนีโอนิโคตินอยด์ (neonicotinoids) 

8 ธนัวาคม 2563 Le Betteravier รายงานวา่ ราคาบีทของฝร่ังเศสสามารถขยบัข้ึนไปท่ี 25.5 ยโูร/ตนั (31 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในปีหนา้ เทียบกบั 24 ยโูร ตนั(29 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในปีการผลิต 2563/2564 เน่ืองจาก

ปัจจยัพื้นฐานของตลาดท่ีดีข้ึนตาม CGB  นอกจากน้ีมาตรการของรัฐบาล เช่น การยกเลิกการหา้มใชส้ารนีโอ

นิโคตินอยด ์(neonicotinoids) และกองทุนเงินทดแทนส่งเสริมใหผู้ป้ลูกบีทรักษาพื้นท่ีเพาะปลูกของตนเอง  อยา่งไร

ก็ตามฝร่ังเศสจะผลิตน ้าตาลไดเ้พียง 3.5 ลา้นตนั และเอทานอล 8.5 ลา้นลิตร ในปีน้ี 

เอเชีย 

11 ธนัวาคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลอินโดนีเซีย (AGRI) คาดวา่อินโดนีเซียเพิ่มโควตาการน าเขา้

ส าหรับปี 2564 เพิ่มข้ึน 5% เป็น 3.2 ลา้นตนั ในปีน้ี ขณะน้ีโรงงานน ้าตาล 11 โรงงานของประเทศมีเดินเคร่ืองการ

ผลิตเพียง 60% ของก าลงัการผลิตทั้งหมด เน่ืองจากขาดแคลนน ้าตาลทรายดิบ ผูใ้ชใ้นภาคอุตสาหกรรม กล่าววา่ คง

จะมีน ้าตาลทรายขาวจ าหน่ายจนเดือนมกราคม ในชวาตะวนัออกเจา้หนา้ท่ีกล่าววา่ Bulog มีน ้าตาล 223,490 ตนั ซ่ึง

เพียงพอจนถึงส้ินปีน้ี 

11 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยส์เตอร์ รายงานวา่ การคาดการณ์การน าเขา้น ้าตาลของจีนส าหรับปีการ

ผลิต 2563/2564 เพิ่มข้ึน 400,000 ตนั เป็น 3.9 ลา้นตนั จากการรายงานการประมาณการอุปทานและอุปสงค ์

(CASDE) ของจีนในเดือนธนัวาคม คาดวา่การน าเขา้ขา้วโพดจะเหลือ 7 ลา้นตนั แมว้า่ USDA จะแสดงใหเ้ห็นวา่มี

การจองขา้วโพดส าหรับการน าเขา้แลว้ประมาณ 8 ลา้นตนั ในขณะท่ีคาดวา่การน าเขา้ทั้งหมดจะสูงถึง 13 ลา้นตนั  

9 ธนัวาคม 2563 ธนาคารไอ เอ็น จี (ING BANK) คาดการณ์วา่ ในปี 2564 การซ้ือสินคา้เกษตรของจีน
จะด าเนินต่อไปในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน อยา่งไรก็ตามธนาคารไม่ไดค้าดหวงัวา่ จีนจะบรรลุเป้าหมาย
ขอ้ตกลงระยะท่ีหน่ึงกบัสหรัฐฯ ในปี 2564 คาดวา่ราคาขา้วโพดจะอยูท่ี่ 410 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด ์เม่ือพิจารณาจาก
น ้าตาลท่ีจีนน าเขา้เพิ่มข้ึน 28% จากปีก่อน ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม คาดวา่ในปี 2564 ราคาน ้าตาลโลกจะอยูท่ี่ 
13.30 เซนต/์ปอนด์ 

8 ธนัวาคม 2563  Yunnan Sugar Network & Msweet รายงานวา่ในเดือนพฤศจิกายน จีนผลิตน ้าตาลได ้

1.11 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.27 ลา้นตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  มีโรงงานน ้าตาลด าเนินการ 78 โรงงาน ลดลง 8% 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน ยอดขายน ้าตาลในเดือนพฤศจิกายน 434,000 ตนั ลดลง 39% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และราคา

น ้าตาลในมลฑลกวางสีไดล้ดลงอยูท่ี่ 5,100 หยวน/ตนั (780 เหรียญสหรัฐฯ/ ตนั) 
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10 ธนัวาคม 2563 เจา้หนา้ท่ีรัฐทมิฬนาฑู ของอินเดีย รายงานวา่ พืชผลประมาณ 250,000-290,000 แฮค
แต ไดรั้บผลกระทบจากพายไุซโคลนบูเรวท่ีีเกิดในรัฐทมิฬนาฑู และมีความกงัวลวา่น ้าท่ีท่วมขงัอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิต แมว้า่ออ้ยจะถูกน ้าท่วมเพียง 12 แฮคแต 

9 ธนัวาคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย ISMA รายงานวา่ ยงัไม่มีการประกาศอยา่ง
เป็นทางการจากรัฐบาลเก่ียวกบัการอุดหนุนการส่งออกในปีการผลิต 2563/2564 แมว้า่จะมีรายงานวา่รัฐบาลได้
ตดัสินใจยกเลิกการอุดหนุนใหม่ ขณะเดียวกนั ISMA เตือนวา่ราคาน ้าตาลในประเทศอาจลดลงต ่ากวา่ราคาขาย
น ้าตาลขั้นต ่า (MSP) 

ขณะท่ี Global Sugar Alliance เรียกร้องใหอิ้นเดียใหค้วามส าคญักบัการผลิตเอทานอลแทนการส่งออก
น ้าตาล และทาง WTO ไดมี้การรับฟังขอ้มูลจากบราซิล และออสเตรเลีย เก่ียวกบัการฟ้องอินเดียในประเด็นอุดหนุน
การส่งออกน ้าตาลเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม ท่ีผา่นมา 

9 ธนัวาคม 2563 Chini Mandi รายงานวา่ ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม รัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ผลิตน ้าตาลได ้
2 ลา้นตนั โดยมีผลผลิตต่อตนัออ้ยเฉล่ียท่ี 8.87% ขณะท่ี โรงงานน ้าตาล Nagpur ยงัไม่เปิดหีบ 

7 ธนัวาคม 2563 โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระของอินเดีย จ าเป็นตอ้งขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาน ้าตาล

ขั้นต ่า (MSP) ปัจจุบนับงัคบัใชอ้ยูท่ี่ 31 รูปี/กก. (0.42 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เน่ืองจากความตอ้งการน ้าตาลท่ีลดลงถึง 

20% เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส นอกจากน้ีรัฐมหาราษฏระยงัสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดใหก้บั

น ้าตาลจากรัฐอุตรประเทศ ทางดา้นนกัวเิคราะห์ของ Archer Consulting กล่าววา่โรงงานน ้าตาลไม่มีทางเลือกอ่ืน

นอกจากการปรับตามราคาน ้ าตาลท่ีต ่าลง ซ่ึงจากเหตุผลขา้งตน้ท าใหไ้ม่น่าเป็นไปไดท่ี้ราคาน ้าตาลตลาดโลกจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 16-17 เซนต/์ ปอนด์ 

7 ธนัวาคม 2563 Chini Mandi รายงานวา่ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม ปริมาณผลผลิตน ้าตาลโดยเฉล่ียในรัฐมหา

ราษฏระอยูท่ี่ 8.76% โดยมีเพียงเมืองโกลฮาเปอร์เท่านั้นท่ีผลิตน ้าตาลไดสู้งกวา่ 10% และจนถึงขณะน้ีโรงงาน

น ้าตาล 161 โงงาน ผลิตน ้าตาลได ้1.8 ลา้นตนั 

 
วจิารณ์และความเห็น  
 ตลาดน ้าตาลยงัคงปรับลดลงเน่ืองจากการเทขายตัว๋ซ้ืออยา่งต่อเน่ือง จากทั้งกองทุนและนกัเก็งก าไร

ติดต่อกนัเป็นสัปดาห์ท่ี 3 ถึงแมปั้จจยัภายนอกจะตอบสนองต่อข่าววคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี

ทิศทางตลาดในช่วงปลายปีค่อนขา้งมีความผนัผวนสูง ท าใหต้อ้งจบัตาไปท่ีปัจจยัพื้นฐานในช่วง 1-2 เดือนขา้งหนา้

น้ี วา่จะมีทิศทางเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีตลาดยงัคงใหค้วามส าคญักบัข่าวอินเดียอยา่งต่อเน่ือง ในเร่ืองของการอุดหนุนการ

ส่งออกและผลิตน ้าตาล 
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 ในทาง Techical หากราคาน ้าตาลเดือนมีนาคม 2564 ปรับลดลงต ่ากวา่ 14.30 ก็จะหลุดแนวรับส าคญั 

อาจจะส่งผลใหร้าคาปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองไปสักช่วงเวลาหน่ึง 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 212,680 ล็อต หรือประมาณ 10.80 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) จ  านวน 220,173 ล็อต หรือประมาณ 11.18 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (1 ธนัวาคม 2563) และเทียบกบั

ท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 

กนัยายน 2559)   

 

------------------------- 

 

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

14 ธันวาคม 2563 

 


