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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (14-18 ธนัวาคม 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 51 ของปี 2563 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ โดยเร่ิมตน้สัปดาห์ดว้ยการปรับตวัลดลงทุกเดือนสู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ จากรายงานของ UNICA ผลผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือ

สัปดาห์ก่อนหนา้ จากนั้นตลอดช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลขยบัตวัสูงข้ึนทุกเดือนอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมรั้ฐบาล

อินเดียจะประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออก โดยใหจ่้าย 35,000 ลา้นรูปี (475 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อช่วย

อุดหนุนผูผ้ลิตน ้าตาลของอินเดียเพื่อส่งออกมากถึง 6 ลา้นตนั ส าหรับปีการผลิต 2563/2564 เน่ืองจากแนวโนม้

ของผลผลิตน ้าตาลของบราซิลท่ีคาดวา่จะลดลง ซ่ึงผูอ้  านวยการ Unica กล่าววา่ การผลิตน ้าตาลของบราซิลปี 

2564/2565 จะลดลงอยา่งแน่นอนเน่ืองจากภยัแลง้ในปีน้ี แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลก็ปรับลดลงอีกคร้ัง

จากการคาดการณ์วา่จะมีฝนตกในบราซิลซ่ึงช่วยคลายความกงัวลเก่ียวกบัความแหง้แลง้ และอาจท าใหผ้ลผลิต

ออ้ยของบราซิลเพิ่มข้ึน ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.09-14.76  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.44 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์หรือ 0.07%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.53-14.07 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 13.84 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.06 เซนต ์ หรือ 0.44%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 14.76 14.09 14.44 14.43 +0.01 

พฤษภาคม 2564 14.07 13.53 13.84 13.78 +0.06 
กรกฎาคม 2564 13.72 13.23 13.55 13.41 +0.14 
ตุลาคม 2564 13.67 13.23 13.51 13.38 +0.13 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.94 13.54 13.81 13.70 +0.11 
พฤษภาคม 2565 13.48 13.16 13.37 13.30 +0.07 
กรกฎาคม 2565 13.21 12.92 13.11 13.06 +0.05 
ตุลาคม 2565 13.15 12.89 13.05 13.01 +0.04 
มีนาคม 2566 13.33 13.08 13.24 13.20 +0.04 
พฤษภาคม 2566 13.01 12.75 12.94 12.88 +0.06 
กรกฎาคม 2566 12.78 12.57 12.71 12.64 +0.07 
ตุลาคม 2566 12.75 12.51 12.67 12.59 +0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดูการผลิต

ปี 2563/2564 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ J-Spec Hi-Pol. 
MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564  Wilmar Sugar Pte Ltd. - - 10,833.00 161 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564 Itochu Corporation 14,612.89 232 - - 
ED & F Man Sugar Ltd. - - 22,721.11 262 

รวม 14,612.89  33,553.11  

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2563/2564 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมียมเฉลีย่ 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564 133,333.00 (100%) 204.1476 - 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564 133,333.00 (100%) 239.0975 - 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564 133,334.00 (100%) 261.5921 - 

รวม/เฉลีย่ 400,000.00 (100%) 234.9458 - 

อเมริกากลาง-เหนือ 
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563  นกัเศรษฐศาสตร์จาก Pecege คาดการณ์วา่ รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯจะ

สร้างความมัน่คง และน าความผนัผวนมาสู่ตลาดนอ้ยลง แต่อาจจะไม่ใช่ผลดีกบับราซิลเน่ืองจากการปรับปรุง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯ - จีน รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัความย ัง่ยนืและการตดัไมท้  าลายป่าในบราซิล  

บลูมเบิร์ก รายงานวา่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯไดว้างแผนท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัของขอ้กงัวลเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชนในการหารือทางการคา้กบับราซิล ในทางกลบักนัประธานาธิบดีบราซิลไม่ได้

แสดงสัญญาณวา่จะปรับนโยบายของเขา อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจของวุฒิสภาของบราซิลในการยบัย ั้งการ

เลือกทูตของประธานาธิบดีท่ีจะไปอยู ่UN ช้ีใหเ้ห็นวา่ฝ่ายนิติบญัญติัอาจพยายามผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563  โฆษกของ CNC กล่าววา่ ในพื้นท่ี Paso del Macho ของรัฐเวราครูซ 

เมก็ซิโก ไม่มีฝนในช่วงสองเดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพออ้ย โรงงานน ้าตาล Central 

Progreso พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยประมาณ 60% ไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้เม่ือปีท่ีแลว้ 
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) กล่าววา่ 

การปลูกออ้ยในรัฐฟลอริดาและรัฐลุยเซียนาอยูใ่นระดบัสูงสุดในรอบ 20 ปี สหรัฐฯน่าจะมีผลผลิตออ้ยราว 34.9 

ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 8 ปี ขณะท่ี Politico กล่าววา่ ผูผ้ลิตน ้าตาลมีความกงัวลวา่รัฐบาลอาจให้

บราซิลเขา้ถึงตลาดน ้าตาลในสหรัฐฯไดม้ากข้ึน อยา่งไรก็ตามผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯไม่ไดมี้การประกาศใดๆ 

หลงัจากการขยายโควตาการน าเขา้เอทานอลปลอดภาษีของบราซิลส้ินสุดลง 

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 การวจิยัระหวา่งประเทศเพื่อสภาพภูมิอากาศ (IRI) ท่ีมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย 

กล่าววา่ ปรากฏการณ์ La Nina ท่ีเกิดในบราซิลจะท าใหป้ริมาณน ้าฝนโดยเฉล่ียของบราซิลสูงกวา่ค่าเฉล่ียใน

ภาคเหนือเดือนมกราคม-มีนาคม แต่จะมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าปกติในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขณะท่ี Coperplan 

กล่าววา่ ปริมาณน ้าฝนจะต ่ากวา่ค่าเฉล่ียในหลายพื้นท่ีของภาคกลาง-ใต ้ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน โดย

เฉพาะท่ี Sao Paulo และ Mato Grosso มีฝนตกหนกัเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความแหง้ลงได ้

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 Commerzbank คาดการณ์วา่ปี 2563/2564 จะมีการขาดดุลน ้ าตาลต ่ากวา่ท่ี

คาดไวใ้นตอนแรก เน่ืองจากฝนตกท่ีมากข้ึนในบราซิล และโคโรนาไวรัสระลอกท่ีสองจะลดความตอ้งการลงได ้

ทางดา้นนกัวเิคราะห์จาก Safras & Mercado กล่าวเพิ่มเติมวา่ ตลาดโลกมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดน ้าตาลเกินดุล 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือบราซิลสามารถชดเชยการหีบออ้ยท่ีลดลงดว้ยการท าน ้าตาลมากข้ึน และไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่

ค าเตือนของ UNICA ท่ีวา่ผลผลิตในการเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลคร้ังต่อไปจะลดลง ก็ดูเหมือนจะ

ไม่ไดมี้ผลกบัราคาของน ้าตาลในนิวยอร์ก ขณะท่ีนกัเศรษฐศาสตร์จาก Pecege กล่าววา่ สภาวะแหง้แลง้รวมกบั

พื้นท่ีปลูกออ้ยท่ีลดลงจะท าใหผ้ลผลิตในปี 2564/2565 ลดลง แต่ฝนในฤดูร้อนยงัคงช่วยได ้

Safras & Mercado คาดการณ์วา่ ในขณะน้ีราคามีแนวโนม้ท่ีราคาน ้าตาลจะลงไปอยูท่ี่ 13 เซนต/์ปอนด์ 

มากกวา่ 15 เซนต/์ปอนด์ 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563  SECEX รายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาล 1.547 ลา้นตนั ในช่วงระหวา่ง

วนัท่ี 1-13 ธนัวาคม  ในแง่ของปริมาณเฉล่ียรายวนัสูงข้ึน 151% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกบัของปีก่อนหนา้  

UNICA คาดการณ์วา่การส่งออกในปี 2563 จะสูงถึง 31 ลา้นตนั ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบทศวรรษ 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563  UNICA กล่าวเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคมโดยไม่มีตวัเลขใดๆ ท่ีคาดวา่ผลผลิต

น ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลงอยา่งมากในปีการผลิต 2564/2565 เน่ืองจากภยัแลง้ มีการตั้ง

ขอ้สังเกตวา่ อตัราการปลูกออ้ยใหม่ลดลงในปีน้ีซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตออ้ยลดลง อยา่งไรก็ตามใน Espirito Santos 

Usina Paineirasin คาดวา่จะเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยไดดี้ข้ึนในปีการผลิต 2564/2565 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีดีและ 
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พื้นท่ีออ้ยท่ีเพิ่มข้ึนสหกรณ์การเกษตรผูจ้ดัหาออ้ย (Coafocana) กล่าวเสริมวา่ ปริมาณน ้าฝนและความร้อนเอ้ือต่อ

การเจริญเติบโตของออ้ย 

ขณะท่ี Conab กล่าววา่ ผลผลิตออ้ยของบราซิลในปีการผลิต 2563/2564 คาดวา่จะสูงถึง 665.1 ลา้นตนั 

ซ่ึงสูงเป็นประวติัการณ์เป็นอนัดบัสองรองจากปี 2558/2559 การผลิตน ้าตาลอาจสูงถึง 41.8 ลา้นตนั และ และเอ

ทานอล 29.8 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ศาสตราจารยจ์าก FEA / USP กล่าววา่ บราซิลยงัคงส่งออกน ้ าตาลอยา่ง

รวดเร็ว  และประเมินวา่สต็อกน ้าตาลส่วนใหญ่ในประเทศถูกขายไปแลว้จะช่วยหนุนราคาในอนาคต  นอกจากน้ี

เขาคาดวา่ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลง 3-4% ในปี 2564/2565 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้

แลง้  ประธานสหกรณ์ชาวไร่ออ้ยในเซาเปาโล (Coplacana) แยง้วา่ยงัเร็วเกินไปท่ีจะท าการประเมินเน่ืองจาก

สภาพอากาศถึงเดือนมีนาคม 2564 อาจสามารถช่วยใหอ้อ้ยฟ้ืนตวัได ้

ทางดา้นหวัหนา้งาน JOB Economia คาดการณ์วา่ ราคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์กจะอยูท่ี่ 12.50-14.50 

เซนต/์ปอนด์ ในช่วงนอกฤดูกาลของภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเน่ืองจากมีน ้าตาลใน

ตลาดโลกท่ีเพียงพอ 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลล่วงหนา้ตลาดนิวยอร์กมี

แนวโนม้ท่ีจะลดลงเหลือ 14.00 เซนต/์ปอนดเ์น่ืองจากปริมาณน ้าฝนท่ีเพิ่มข้ึนในบราซิลและมีข่าววา่อินเดียจะ

ประกาศการอุดหนุนการส่งออกในไม่ชา้  อยา่งไรก็ตามนกัวเิคราะห์ในจีนตั้งขอ้สังเกตวา่เงินอุดหนุนดงักล่าวจะ

ท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลทรายขาวของอินเดียท าก าไรได ้แต่ไม่ใช่ส าหรับการส่งออกน ้าตาลทรายดิบตามราคา

โลกในปัจจุบนั 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ิน รายงานวา่ ในช่วงตน้เดือนธนัวาคมบราซิลส่งออก
น ้าตาลไปยงัจีน 113,000 ตนั ลดลงจาก 520,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงคาดการณ์วา่ราคาน ้าตาลทรายใน
ประเทศจีนจะยงัคงลดลงอยา่งเน่ือง  จากการเร่ิมการเก็บเก่ียวคร้ังใหม่ ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 โรงงานน ้าตาล 
80%  ในมลฑลกวางสีไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้ 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563  Moody's rating agency คาดการณ์วา่ปี 2564 จะเป็นผลดีส าหรับน ้าตาลและ
เอทานอลในละตินอเมริกา โดยคาดวา่จะมีการผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนกวา่ 40 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 35% เม่ือเทียบกบัปี
ท่ีแลว้ และราคาท่ีคาดวา่จะยงัคงไดรั้บแรงหนุนจากการผลิตท่ีลดลงในภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมถึงความตอ้งการ 
เอทานอลในบราซิลท่ีมากข้ึน จะช่วยปิดช่องวา่งระหวา่งราคาน ้าตาลและราคาเอทานอล ผูผ้ลิตชาวบราซิลน่าจะ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในปี 2563/2564 เน่ืองจากราคาท่ีดีข้ึน 
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ยุโรป 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ UNICA ตอบรับกบัการตดัสินใจของสหราช

อาณาจกัร ท่ีอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลทรายดิบปลอดภาษีส าหรับปี 2564 จ านวน 260,000 ตนั ซ่ึงปี 2563บราซิล

ส่งออกน ้าตาลไปยงัสหราชอาณาจกัร  186,000 ตนั จาก 79,000 ตนั ในปี 2562 และหวงัวา่จะส่งออกน ้าตาล

ไดม้ากข้ึนในปีหนา้ 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ พื้นปลูกบีทของรัสเซียน่าจะเพิ่มข้ึน 

14% ในปีหนา้ เพื่อรับประกนัผลผลิตบีทท่ี 40 ลา้นตนั และน ้าตาล 6 ลา้นตนั เทียบกบับีท 33.5 ลา้นตนั ในปีน้ี

นอกจากน้ี Soyuzrossakhar ยงัท างานร่วมกบัรัฐบาลเพื่อก าหนดราคาน ้าตาล  

ทางดา้นรัฐสภามีก าหนดใหมี้พิจารณาขอ้เสนอท่ีจะจ ากดัราคาน ้าตาลทรายท่ี 36 รูเบิล/กก. (0.5 เหรียญ

สหรัฐฯ/กก.) เป็นระยะเวลา 90 วนั ในสัปดาห์น้ี หวัหนา้ Soyuzrossahar กล่าววา่ ราคาน ้าตาลไม่มีความผนัผวั

และเร่ิมลดลงแลว้ถึง 93% หากผูผ้ลิตทั้งหมดตกลงท่ีจะรักษาราคาใหต้ ่ากวา่ค่าสูงสุดท่ีเสนอ 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  ผูค้า้ปลีกน ้าตาลทัว่รัสเซียก าลงัวางแผนท่ีจะลงนามในขอ้ตกลงท่ีจะจ ากดั

ราคาน ้าตาลในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องจากประธานาธิบดี  ซ่ึงจะมีการก าหนด

ขีดจ ากดัราคาน ้าตาล ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม - มีนาคม 2564 นอกจากน้ีรัฐบาลรัสเซีย ยงัประกาศวา่ จะให้

เงินกูอุ้ดหนุนเพื่อช่วยเหลือโรงงานละลายน ้าตาลในทอ้งถ่ิน และสามารถลดภาษีน าเขา้น ้าตาลไดห้ากราคายงัคง

สูงข้ึน 

เอเชีย 

 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 นกัวเิคราะห์ของ Yunnan Sugar Network รายงานวา่ การส้ินสุดการเก็บเก่ียว

ในมณฑลกวางสี อาจไดรั้บผลกระทบจากการคาดการณ์วา่สภาพอากาศจะหนาวเยน็และหิมะตก ฝนท่ีตกหนกั

ก่อนหนา้น้ีช่วยใหผ้ลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน แต่ท าใหป้ริมาณน ้ าตาลในออ้ยลดลง 0.8% 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ินของจีน กล่าววา่ การเพิ่มข้ึนของการน าเขา้น ้าตาล 

น ้าเช่ือม และ การเก็บเก่ียวอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงอุปสงคน์ ้าตาลในประเทศท่ีซบเซาลงก าลงักดดนัราคาน ้าตาล

ของจีน 

ในขณะเดียวกนัสภาพอากาศในมณฑลกวางสีช่วยในเร่ืองผลผลิตต่อไร่ แต่ท าใหค้่าความหวานลดลงถึง 

2% ในบางพื้นท่ี  โรงงานน ้าตาลในมณฑลกวางสีก าลงัหาซ้ือออ้ยจากมณฑลกวางตุง้ท่ีอยูใ่กลเ้คียงมากข้ึน  

สมาคมน ้าตาลในเมืองจางเจียงของมณฑลกวางตุง้ รายงานวา่ จะมีการส่งออ้ย 500,000 ตนั จากเมืองจางเจียงไป

ยงัมณฑลกวางสี 
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 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ผูค้า้น ้าตาลในอินเดีย กล่าววา่ โรงงานน ้าตาล

ในตอ้งการส่งออกน ้าตาลโดยเร็วท่ีสุด เพื่อชดเชยความล่าชา้ในการอุดหนุนการส่งออก โดยโรงงานน ้าตาลผลิต

เฉพาะน ้าตาลทรายขาวเท่านั้น ขณะท่ีกรอบเวลาการส่งออกสั้นลง เน่ืองจากการส่งออกส่วนใหญ่ควรเกิดข้ึน

ก่อนท่ีฤดูมรสุมจะเร่ิมซ่ึงจะรบกวนการส่งออกในเดือนมิถุนายน และดว้ยเงินอุดหนุนท่ีต ่ากวา่ปีท่ีแลว้เกือบคร่ึง 

ท าใหอิ้นเดียตอ้งพึ่งราคาน ้าตาลตลาดโลกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงดว้ย  

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 โรงงานน ้าตาลในอินเดียเรียกร้องใหรั้ฐบาลเพิ่มราคาขายน ้าตาลขั้นต ่า 

(MSP) เป็น 33.0-34.50 รูปี/กก. (0.45-0.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) จากปัจจุบนัท่ี 31 รูปี/กก. (0.42 เหรียญสหรัฐฯ/

กก.) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของราคาออ้ยและราคาค่าตอบแทน (FRP) และคาดวา่จะมีการเพิ่มข้ึนของราคา

ออ้ยแนะน าของรัฐ (SAP) ในบางรัฐ 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 JM Financial รายงานวา่ เกษตรกรในอุตรประเทศ (UP) เรียกร้องให้รัฐบาล

อินเดียประกาศและเพิม่ราคาออ้ยแนะน าของรัฐ (SAP) ส าหรับในฤดูกาลน้ี ซ่ึงคาดวา่ราคาจะเพิ่มข้ึน 10 รูปี/100 

กก. (0.14 เหรียญสหรัฐฯ/100 กก.) นอกจากน้ียงัเรียกร้องใหโ้รงงานจ่าย 400-500 รูปี/100 กก. (5.44-6.8 เหรียญ

สหรัฐฯ/100 กก.) เพื่อช าระค่าออ้ยท่ีคา้งอยู ่

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 The Time of India รายงานวา่ รัฐบาลอินเดียก าลงัพิจารณาท่ีจะหา้มน าเขา้ 

หรือเรียกเก็บภาษีน าเขา้ท่ีสูงข้ึนในการน าเขา้น ้าเช่ือมฟรุกโตสเขม้ขน้จากจีน หลงัจากตรวจสอบพบวา่มีการใช้

ผสมในน ้าผึ้ง 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ราคาน ้าตาลตลาดโลกปรับตวัข้ึนตามการประกาศอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล

ของอินเดีย เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม เน่ืองจากเงินช่วยเหลือ 5,833 รูปี/ตนั (79.43 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) นั้นต ่ากวา่ท่ี

คาดการณ์ไวท่ี้ 8,000-12,000 รูปี/ตนั (109-163 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ทางดา้นสมาคมการคา้น ้าตาลแห่งอินเดีย 

(AISTA) กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลต่างๆจะเร่ิมผลิตน ้าตาลทรายดิบเพื่อการส่งออกและ ISMA กล่าวเพิ่มเติมวา่ 

อินเดียจะยงัคงสามารถส่งออกน ้าตาลได ้6 ลา้นตนั ผูค้า้บางรายแยง้วา่ ดว้ยความล่าชา้ในการประกาศเงิน

ช่วยเหลือ การส่งออกน่าจะอยูร่าวๆ 4-5 ลา้นตนั 

วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563  ราคาน ้าตาลขายส่งทัว่อินเดียปรับตวัสูงข้ึน หลงัจากมีข่าววา่รัฐบาลจะให้

เงินช่วยเหลือส าหรับการส่งออกน ้าตาลในปี 2563/2564  ตวัแทนจ าหน่ายกล่าววา่ อยา่งไรก็ตามโรงงานน ้าตาล

ยงัคงเรียกร้องใหรั้ฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต ่า (MSP) ของน ้ าตาลทราย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาออ้ยท่ีสูงข้ึน 

ในขณะเดียว ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม มีโรงงาน 460 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้7.377 ลา้นตนั เทียบกบั 4.581 ลา้นตนั 

ท่ีผลิตโดย 412 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการเร่ิมตน้ฤดูการเก็บเก่ียวเร็วข้ึน และพื้นท่ี

เพาะปลูกออ้ยท่ีเพิ่มข้ึนในรัฐมหาราษฏระ 
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วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 The Time of India รายวานวา่ คณะรัฐมนตรีของอินเดียประกาศวา่ จะใหเ้งิน

อุดหนุนจ านวน 6,000 รูปี/ตนั (81.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เพื่อช่วยในการส่งออกน ้าตาล 6 ลา้นตนัในปี 

2563/2564 นโยบายดงักล่าวจะท าใหรั้ฐบาลเสียค่าใชจ่้ายราว 35,000 ลา้นรูปี (470 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลอินเดีย กล่าววา่   เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม กระทรวงอาหาร

ไดส่้งเลขานุการของคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการเศรษฐกิจ (CCEA) เสนอเงินอุดหนุนการส่งออก 6 รูปี/กก. 

(0.082 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับน ้าตาล 6 ลา้นตนัในปี 2563/2564 การตดัสินใจดงักล่าวคาดวา่จะเกิดข้ึนใน

วนัท่ี 16 ธนัวาคม ท าใหมี้การชะลอตวัของการส่งออก 50,000 ตนั ในฤดูกาลน้ี 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563  สมาคมสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์แห่งอินเดีย (CFSAI) รายงานวา่ 

ค่าใชจ่้ายในการส่งออกตูค้อนเทนเนอร์เพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์อนัเป็นผลมาจากการ

น าเขา้ท่ีลดลง  ส่ิงน้ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัทางการส่งออกของอินเดีย นอกจากน้ียงักล่าว

เพิ่มเติมวา่ ควรจะมีจองตูค้อนเทนเนอร์ล่วงหนา้ไว ้1-2 เดือน เพื่อใหมี้ตูต้ามแผน 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 All India Sugar Trade Association (AISTA)  กล่าววา่ รัฐบาลอินเดียอาจ
มองขา้มโครงการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลใหม่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 16 ธนัวาคมน้ี ซ่ึงคาดวา่
อินเดียจะเปล่ียนน ้าตาล 2 ลา้นตนั เพื่อไปผลิตเอทานอลในฤดูกาลน้ี นอกจากน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมยงัเรียกร้องใหเ้กษตรกรปลูกพืชเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น ออ้ย และขา้วโพด เพื่อเพิ่มรายได ้โดยกล่าวเสริม
วา่ อุปสงคข์องเอทานอลมีมากกวา่อุปทาน 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยส์เตอร์ รายงานวา่ กระทรวงอาหารของอินเดียไดล้ดขอ้เสนอ
ในการอุดหนุนการส่งออกเป็น 6,000 รูปี/ตนั (82 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ส าหรับการส่งออกน ้าตาล 6 ลา้นตนั โดย
รัฐบาลคาดวา่จะประกาศในเร็ว ๆ น้ี อยา่งไรก็ตามส่ือทอ้งถ่ินตั้งขอ้สังเกตวา่ รัฐบาลยงัคงคา้งช าระเงินถึง 80% 
ของเงินอุดหนุนการส่งออกปี 2562/2563 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นปัญหาดา้นงบประมาณ สมาคมโรงงานน ้าตาลแห่งอินเดีย
ตะวนัตก (WISMA) ขอใหก้ระทรวงอาหารด าเนินการต่อและเพิ่มราคาขายน ้าตาลขั้นต ่า โดยอา้งวา่โรงงานก าลงั
ประสบปัญหาขาดทุน และจะตอ้งหาเงินมาเพื่อจ่ายใหเ้กษตรกร 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 สมาคมออ้ยและน ้าตาลเวยีดนาม (VSSA) รายงานวา่ มีโรงงานน ้าตาล 29 

โรงงาน ท่ีด าเนินการผลิตในปีการผลิต 2562/2563 เทียบกบั 44 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ และ

อีก 4 โรงงาน คาดวา่จะปิดในปีการผลิต 2563/2564 เน่ืองจากการแข่งขนัจากการน าเขา้น ้าตาลท่ีถูกกวา่ โดยการ

น าเขา้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 สูงกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ถึง 6 เท่า เน่ืองจากภาษีอากรน าเขา้

ลดลง ขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 700,000 ตนัในปีการผลิต 2562/2563 ซ่ึงต ่าท่ีสุดในรอบ 19 ปี  ทาง

สมาคมเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการหามาตรการเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน ้าตาล 



 

www.sugarzone.in.th 

 

8 

 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563  สมาคมผูป้ระกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมอินโดนีเซีย (Gapmmi) และ
สมาคมน ้าตาลทรายอินโดนีเซีย (AGRI) เตือนวา่ อินโดนีเซียอาจประสบปัญหาขาดแคลนน ้าตาล หากรัฐบาล
ยงัคงชะลอการออกใบอนุญาตน าเขา้ ขณะน้ีมีสต็อกน ้าตาลเพียงพอท่ีจะขายไปจนถึงกลางเดือนมกราคม 2564 
แต่อาจตอ้งใชเ้วลาถึง 2 เดือนในการน าเขา้น ้าตาล 

 

โอเชียเนีย 

16 ธนัวาคม 2563 WKS-APIC รายงานวา่ การเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยในปี 2563 ของออสเตรเลียส้ินสุด

ลงดว้ยยอดผลผลิตออ้ยรวม 31.08 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนจาก 30.04 ลา้นตนั ในปี 2562 อยา่งไรก็ตามปริมาณน ้าตาลใน

ออ้ยลดลงอยูท่ี่ประมาณ 13.76 เม่ือเทียบกบั 14.09 ในปีท่ีแลว้และผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดอาจลดลงเหลือ 4.25 

ลา้นตนั เม่ือเทียบกบั  เป็น 4.3 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ เม่ือมองไปท่ีปี 2564 สภาพอากาศส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑดี์  

ส่งผลใหอ้าจจะมีออ้ยถึง 33.7 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามโรงงานน ้าตาลกงัวลเก่ียวกบัการลดลงของพื้นท่ีเพาะปลูก

ออ้ย 

 

วจิารณ์และความเห็น  
 ตลาดน ้าตาลไดรั้บข่าวการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียไปก่อนหนา้ท่ีจะมีการประกาศแลว้ ประกอบ

กบัเงินอุดหนุนท่ีออกมานอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้คร่ึงหน่ึงดว้ยนั้น ท าใหต้ลาดสามารถท่ีจะยงัทรงตวัอยูไ่ด ้ ทั้งน้ีการเร่ิม

ใชว้คัซีนป้องกนั COVID-19 ในสหรัฐฯ และ ยโุรป ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปรับข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งช่วงเวลาน้ี

ใกลจ้ะถึงปีใหม่ คาดวา่ตลาดน ้าตาลจะมีการเคล่ือนไหวในช่วงแคบๆประมาณ 13.50 - 14.50 เซนต/์ปอนด ์ ไป

จนกวา่จะหมดวนัหยดุยาวและปีใหม่ 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 195,915 ล็อต หรือประมาณ 9.95 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) จ  านวน 212,680 ล็อต หรือประมาณ 10.80 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (8 ธนัวาคม 2563) และเทียบ

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

กนัยายน 2559)   

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

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

21 ธันวาคม 2563 
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