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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพนัธ์ 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (15-19 กมุภาพนัธ์ 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 7 ของปี 

2564 ราคาน ้าตาลทรายดิบมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยเพิ่มข้ึน

ทุกเดือนยกเวน้เดือนตุลาคม 2566 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยช่วงตน้สัปดาห์ตลาดน ้าตาลทรายดิบ

นิวยอร์คปิดท าการเน่ืองในวนัประธานาธิบดี (Presidents' Day) ต่อมาราคาน ้าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนตลอดทั้ง

สัปดาห์ต่อเน่ืองกนัจนถึงปลายสัปดาห์ สู่ระดบัสูงสุดใหม่และขยบัเขา้ใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 3 ปี 9 เดือน 

มากท่ีสุด (17.96 เซนต ์ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564) เน่ืองจากความกงัวลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัอุปทานน ้าตาลท่ี

ลดลงทัว่โลก ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลท่ีนอ้ยลงของไทยซ่ึงเป็นผูส่้งออกน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลก 

โดยส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย รายงานวา่ การผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2563/2564 

ระหวา่งวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 - 12 กุมภาพนัธ์ 2564 ลดลง 23% ซ่ึงลดลงไปเหลือ 5.5 ลา้นตนั  

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.49-17.96  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.79 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.41 เซนต ์หรือ 8.61%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.71-17.04 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 16.89 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.25 เซนต ์หรือ 7.99% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 กุมภาพนัธ์ 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 กุมภาพนัธ์ 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 17.96 16.49 17.79 16.38 +1.41 
พฤษภาคม 2564 17.04 15.71 16.89 15.64 +1.25 
กรกฎาคม 2564 16.30 15.21 16.23 15.13 +1.10 
ตุลาคม 2564 15.94 15.05 15.91 14.99 +0.92 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.99 15.27 15.98 15.20 +0.78 
พฤษภาคม 2565 15.06 14.47 15.05 14.42 +0.63 
กรกฎาคม 2565 14.45 13.89 14.36 13.84 +0.52 
ตุลาคม 2565 14.15 13.69 14.00 13.63 +0.37 
มีนาคม 2566 14.09 13.84 14.02 13.77 +0.25 
พฤษภาคม 2566 13.58 13.41 13.51 13.38 +0.13 
กรกฎาคม 2566 13.34 13.06 13.19 13.16 +0.03 
ตุลาคม 2566 13.32 12.93 13.09 13.15 -0.06 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กสัญญาเดือนใกล้ น่าจะยงัคง
เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 16.5-17.0 เซนต/์ปอนด์ ตามท่ี Traders กล่าว  ราคาซ้ือขายน ้ าตาลล่วงหนา้ไม่ไดส้ะทอ้น
ถึงความเป็นไปไดท่ี้ผลผลิตในอินเดียและไทยจะต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ นกัวิเคราะห์กล่าววา่ ค่าพรีเม่ียมของ
น ้ าตาลทรายขาวส่งออกยงัคงสูงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบ่งบอกวา่ความตอ้งการน ้ าตาลทรายดิบจะมากเช่นกนั  ใน
ส่วนราคาของสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลตลาดนิวยอร์ก งวดส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 ย ังคงสูงมาก ใน
ขณะเดียวกนัสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ในสหรัฐฯ ก าลงัช่วยผลกัดนัราคาน ้ ามนัซ่ึงน่าจะช่วยให้ราคาน ้ ามนัของ
บราซิลสูงข้ึน 
 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ บริษทั ต่างๆ เช่น Kraft Heinz, Conagra 

และ Unilever เตือนวา่พวกเขาจะปรับข้ึนราคาผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของราคาธญัพืช 

น ้าตาล และน ้ามนัท่ีบริโภคได ้ ดชันีราคาผูบ้ริโภค จากส านกังานสถิติแรงงานสหรัฐฯแสดงใหเ้ห็นวา่ ราคา

อาหารเพิ่มข้ึน 3.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในเดือนมกราคมและนบัตั้งแต่เดือนเมษายนปีท่ีแลว้  ในทางกลบักนั

ธนาคารกลางสหรัฐฯกลบัมองขา้มประเด็นน้ี โดยอา้งวา่เป็นการข้ึนราคาคร้ังเดียวไม่ใช่อตัราเงินเฟ้อ  โดยไม่

ค  านึงถึงความคาดหวงัของการเปิดตวัวคัซีน Traders กล่าววา่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยงัคงสนบัสนุนการซ้ือ

ขายล่วงหนา้ตลาดน ้าตาลโลก  น ้าตาลท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กท่ีจะส่งมอบของ

สัญญาซ้ือขายเดือนมีนาคม 2564 นั้นมีส่วนท าให้ราคาสูงข้ึน  แมว้า่บราซิลจะส่งออกน ้ าตาลสูงเป็น

ประวติัการณ์ถึง 31.1 ลา้นตนั ในช่วง ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเพิ่มข้ึน 12.6 ลา้นตนั ตามรายงานของ Archer Consulting 

 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ หวัหนา้ Archer Consulting กล่าววา่ สัญญางวดการส่งมอบน ้าตาลทรายดิบ 

ตลาดนิวยอร์กเดือนมีนาคม 2564 น่าจะมีการส่งมอบส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดประมาณ 1.0-1.5 ลา้นตนั  

อุปทานท่ีเพียงพอจากบราซิล ซ่ึงส่งผลใหร้าคาต ่ากวา่ 16 เซนต/์ปอนด ์ในปีหนา้ แมว้า่กองทุนจะพยายาม

ผลกัดนัใหร้าคาสูงข้ึน  แต่ในทางกลบักนั Marex Spectron ตั้งขอ้สังเกตวา่ ยงัคงมีข่าวท่ีเป็นบวกมากข้ึนใน

ตลาด อยา่งไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของช่วงของราคา (spreads) และราคาน ้าตาลจะอุปสงคใ์นระยะเวลาอนัใกลน้ี้  

ทางดา้น Traders กล่าววา่ การคาดการณ์น ้าตาลส่วนเกินในปี 2564/2565 น่าจะท าใหร้าคาอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั

เช่นกนั 

 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ น ้าตาลประมาณ 512,000 ตนั ก าลงัถูกส่งมอบเน่ืองจากการส้ินสุดของสัญญา

ซ้ือขายเดือนมีนาคมของน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน  โดยน ้าตาล 206,000 ตนั จากกวัเตมาลา 123,000 ตนั

จากอินเดีย และ 108,000 ตนั จาก แอลจีเรีย ตามขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ  มีผูแ้สดงความคิดเห็นวา่ ปริมาณ

ดงักล่าวสูงและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุปทานท่ีตึงตวัในตลาดเน่ืองจากผลผลิตในไทยนอ้ยลงและตูค้อนเทนเนอร์

ในอินเดียขาดแคลน 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 บราซิลส่งออกน ้าตาล 752,830 ตนั ใน 10 วนัท าการแรกของเดือน
กุมภาพนัธ์ ซ่ึงเพิ่มข้ึน 4.74% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 319.3 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ตามขอ้มูล
ของ Secex  ในขณะเดียวกนักรมวชิาการเกษตรของเซาเปาโล รายงานวา่ เมืองเซาเปาโลเก็บเก่ียวออ้ยได ้
437.55 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 เพิ่มข้ึน 0.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เน่ืองจากปริมาณออ้ยต่อไร่ท่ีเพิ่มข้ึน 
0.9% 

 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเหมืองแร่ของบราซิล และ บริษทั Energy’s Energy Research 
Company (EPE) เสนอให้รัฐบาลซ้ือรถบรรทุกเก่า และช่วยปรับปรุงการเดินรถให้ทนัสมยัเพื่อลดปริมาณ
อุปทานท่ีล้นตลาด  อีกทั้ งอธิบายว่า การท่ีรัฐบาลตั้ งอัตราค่าระวางเรือขั้นต ่าได้ผลักดันให้กลุ่มเอกชน
พฒันาการขนส่งของตนเอง ซ่ึงท าใหปั้ญหารถบรรทุกลน้ตลาดยิง่แยล่งไปอีก  นอกจากน้ีการพฒันาการขนส่ง
ทางรถไฟท าใหช่้วยลดความตอ้งการใชร้ถบรรทุกลงไปได ้
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลคาดว่าจะมีออ้ยเขา้หีบท่ี 578 ล้านตนั เพื่อผลิต
น ้ าตาล 35.3 ลา้นตนั และเอทานอล 27.4 พนัลา้นลิตรในปี 2564/2565 ตามการส ารวจของ Archer Consulting  
ซ่ึงรวมถึงเอทานอลขา้วโพด 2.4 พนัลา้นลิตร  ส่วนในภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลน่าจะมีออ้ย
เขา้หีบท่ี 52 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฤดูกาลท่ีแลว้ตามรายงานของ Novabio เพียงพอส าหรับการ
ผลิตน ้าตาล 3.1 ลา้นตนั และผลิตเอทานอล 2.1 พนัลา้นลิตร 
ยุโรป 

 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 การเพิ่มข้ึนของราคาน ้าตาลในตลาดโลกท าใหน้ ้าตาลของรัสเซียดู

น่าสนใจยิง่ข้ึนส าหรับผูน้ าเขา้ในเอเชียกลางโดยเฉพาะคาซคัสถาน เน่ืองจากผูผ้ลิตน ้าตาลในรัสเซียตกลงคง

ราคาใหค้งท่ีดว้ยความสมคัรใจ   การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการส่งออกอาจน าไปสู่การขาดแคลนหรือผลกัดนั

ใหผู้ผ้ลิตขายไดร้าคาจนสูงสุดตามการรายงานของ Sugar.ru  เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 รัสเซียส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวทางรถไฟไปแลว้ 17,900 ตนั เทียบกบั 16,900 ตนั ของการส่งออกในเดือนมกราคมทั้งเดือน 

 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามการส ารวจของ Terre-net เม่ือปลายเดือนมกราคม พบวา่ ผูป้ลูกบีท

ในฝร่ังเศสจ านวนมากถึง 49% ตอ้งการเลิกปลูกบีทในปี 2564 เน่ืองจากขอ้จ ากดัท่ีมาพร้อมกบัการหา้ทใชส้าร 

neonicotinoid  ประมาณ 8% กล่าววา่พวกเขาวางแผนท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกบีท และ 33% กล่าววา่ พวก

เขาจะยงัคงไม่เปล่ียนแปลง  อยา่งไรก็ตามโดยรวมแลว้นกัวเิคราะห์กล่าววา่ พื้นท่ีดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีตวัเลข

จะยงัคงใกลเ้คียงกบัปี 2561 ขณะท่ีรายงานจาก Le Monde ระบุวา่อุตสาหกรรมน ้าตาลของฝร่ังเศสน่าจะดีข้ึน

ในอนาคต จากการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกท่ีส่งผลดีต่อราคาน ้าตาล และการสนบัสนุนจากรัฐบาลฝร่ังเศส 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการ
ผสมเอทานอลจาก 10% เป็น 12-15% เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพื้นท่ีจดัเก็บ ซ่ึงบงัคบัให้ บริษทัการตลาด
น ้ ามนั (OMCs) หยุดการรับมอบจากโรงงานน ้ าตาล  บางรัฐมีการผสมโดยเฉล่ียประมาณ 10% และการผสม
อาจเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งท่ีสูงข้ึน หรือท าให้รถยนตเ์สียหาย  ส่ิงน้ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 20% 
ท่ีตั้งไวส้ าหรับปี 2568 ดว้ย  ขณะเดียวกนั CRISIL ตั้งขอ้สังเกตวา่ การเพิ่มข้ึนของผลผลิตเอทานอลจะช่วยเพิ่ม
ก าไรของโรงงานน ้ าตาล และช่วยลดสตอ็กน ้ าตาล  อินเดียคาดวา่จะส่งออกน ้ าตาลจ านวน 5-5.5 ลา้นตนัในปีน้ี 
ซ่ึงต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ 6 ลา้นตนั เน่ืองจากกรอบเวลาการส่งออกท่ีสั้นลง 
 วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ โรงงานน ้ าตาลของ
อินเดียส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 700,000 ตนั ตั้งแต่เร่ิมฤดูกาลในเดือนตุลาคม 2563 ซ่ึง 400,000 ตนั น่าจะมาจาก
ส่วนท่ีเป็นน ้ าตาลของปี 2562/2563 MAEQ ซ่ึงจนถึงขณะน้ีมีการท าสัญญาส่งออกแลว้ 2.5 ลา้นตนั โดยส่วน
ใหญ่จะถูกส่งไปยงัอินโดนีเซีย  ขณะเดียวกนัสมาคมตั้งขอ้สังเกตว่า รัฐบาลมีก าหนดจะช้ีแจงเร่ืองกฎการ
ส่งออกไปยงัอิหร่านในเร็ว ๆ น้ีซ่ึงจะสามารถช่วยเร่งการส่งออกไปยงัอิหร่านใหเ้ร็วข้ึนได ้
 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลในรัฐอุตรประเทศ (UPSMA) ก าลังขอความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลในการจ่ายค่าออ้ย โดยกล่าววา่ ปริมาณน ้ าตาลในออ้ยท่ีนอ้ย ท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึนถึง 150 รูปี/100 กิโลกรัม (2.05 เหรียญสหรัฐฯ/ 100 กิโลกรัม) และเน่ืองจากราคาน ้ ามนัดีเซลท่ี
สูงข้ึนยิ่งท าให้แย่ลง  บริษทั Simbhaoli Sugar รายงานผลขาดทุนสุทธิ 20 ล้านรูปี (275,000 เหรียญสหรัฐฯ) 
ส าหรับไตรมาสส้ินสุดเดือนธนัวาคม จากการขาดทุน 90 ลา้นรูปี (1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ในไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA ก าลงัด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด
ซ่ึงจะลดการเกินดุลของน ้ าตาลในประเทศลงได ้2 ลา้นตนั ของน ้ าตาลทุกปี โดยการเปล่ียนออ้ยไปเป็นเอทา
นอลมากข้ึนเพื่อไม่ให้น ้ าตาลเกินดุลภายในปี 2573 และควรเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทานอลเป็น 20% ในรัฐ
ผูผ้ลิตออ้ย และรถยนตท่ี์สามารถใช ้E20 ได ้ควรไดรั้บการพฒันาในประเทศ  ขณะท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พลงังานของอินเดีย กล่าววา่อินเดียจะกลายเป็นประเทศผูใ้ช้เช้ือเพลิงผสมเอทานอลอนัดบัตน้ๆโดยมีจ านวน
ถึง 8.5% แลว้ 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคในอินเดีย(FMCG)กล่าวว่า ชาว
อินเดียได้เพิ่มการบริโภคอาหารในบรรจุภณัฑ์ช่วงท่ีมีการระบาดของไวรัสโคโรนา ซ่ึงน่าจะช่วยให้ความ
ตอ้งการน ้ าตาลในปีน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 26 ลา้นตนั ในระดบัโลกเจา้หนา้ท่ีจาก Mars Wrigley ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การ
จ่ายเงินช่วยเหลือของรัฐบาลส่งผลดีโดยตรงต่อการขายอาหารในประเทศท่ีมีรายไดต้ ่า  ขณะท่ีหวัหนา้สมาคม
โรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริโภคน ้ าตาลในครัวเรือนเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีเกิดการ
ระบาดของไวรัส ซ่ึงช่วยชดเชยความตอ้งการคา้ปลีกท่ีลดลง 
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 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงการผลิตของปากีสถานได้ส่งขอ้เสนอไปยงัคณะกรรมการ
ประสานงานทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มราคาน ้ าตาลท่ีขายในร้านค้าในประเทศจาก 68 รูปีปากีสถาน/กก. (0.4 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เป็น 75 รูปีปากีสถาน/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  ในขณะเดียวกัน National 
Accountability Bureau (NAB) ไดแ้นะน าให้ด าเนินการสอบสวนอยา่งเต็มรูปแบบ เก่ียวกบักลโกงเงินอุดหนุน
น ้าตาลหลงัจากตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่งโดยโรงงานในเมือง Sindh และเมือง Punjab 
 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจของปากีสถานได้ผ่อนปรน
กฎเกณฑ์เพื่ออนุญาตให้บรรษทัการคา้แห่งปากีสถาน (TCP) น าเขา้น ้ าตาล 500,000 ตนั รวมถึงให้เวลาในการ
วิเคราะห์ การเสนอราคาในการประมูลมากข้ึน ในขณะเดียวกนั กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศปากีสถาน
(Federal Board of Revenue) กล่าวว่า โรงงานน ้ าตาลตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 386 พนัลา้นปากีสถานรูปี (2.2 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีรัฐบาลตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัการขาดแคลนน ้ าตาล ตลอดจนการหลีกเล่ียงภาษีและ
ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายส าหรับกรณีท่ีโรงงานไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑรั์ฐบาล 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ คณะกรรมการติดตามราคาแห่งชาติของปากีสถาน รายงานว่า การเก็บเก่ียว
ออ้ยในปากีสถานด าเนินการไปมากกว่า 80%   นอกจากน้ีขอ้มูลของส านักงานสถิติของปากีสถานแสดงให้
เห็นว่า ผลผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึน 30% เม่ือเทียบเดือนธันวาคมปีก่อน ดงันั้นคาดว่าจะมีน ้ าตาลเพียงพอส าหรับ
บริโภคไปอีก 2-3 เดือนขา้งหนา้  ขณะท่ีขอ้มูลของรัฐบาลปากีสถานระบุวา่ การผลิตอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพื่อ
ผลิตน ้ าตาล 6-7 ลา้นตนั แต่การขายในประเทศกลบัพบว่ามีน ้ าตาลไม่เพียงพอ  ดงันั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ี
ขอ้มูลการผลิตอาจไม่ถูกต้องจึงท าให้เป็นท่ีถกเถียงกัน  ในขณะเดียวกนั Federal Board of Revenue (FBR) 
เตือนวา่จะปรับ 1 ลา้นรูปีปากีสถาน(6,300 เหรียญสหรัฐฯ) หากพวกเขาไม่ติดตั้งกลอ้งวดีิโอในสายการผลิต 
 วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 การจ ากดัการน าเขา้น ้ าตาลท่ีเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ในเดือนมกราคมและ
กุมภาพนัธ์ของจีน บวกกบัราคาน ้ าตาลตลาดโลกท่ีสูงข้ึน น่าจะช่วยให้โรงงานขายน ้ าตาลของพวกเขาได ้  
ขณะท่ีการน าเขา้น ้ าเช่ือมยงัไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมท่ีเขม้งวดข้ึน  เป็นผลให้การน าเขา้น ้ าตาลในช่วง
ฤดูเปิดหีบคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 1.05 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีคาดไวก่้อนหน้าน้ีท่ี 1.38 ลา้นตนั  อยา่งไรก็ตาม
การน าเขา้จะกลบัมาด าเนินการอีกคร้ังในไม่ชา้ 
 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ กระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียไดแ้กไ้ขกฎส าหรับการน าเขา้น ้ าตาล
ทรายดิบส าหรับโรงงานเพื่อให้โรงงานใหม่ท่ีมีออ้ยไม่เพียงพอ  นอกจากน้ีโรงงานเก่าจะได้รับอนุญาตให้
น าเข้าน ้ าตาลทรายดิบหากไม่มีอ้อยเพียงพอเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ก าลังการผลิตอย่างเต็มท่ี  
อยา่งไรก็ตามเกษตรกร กล่าววา่ ออ้ยมีเพียงพอ และการน าเขา้จะท าให้น ้าตาลท่ีผลิตในประเทศขายไม่ออก ซ่ึง
จะส่งผลเสียต่อการปลูกอ้อย  ขณะท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเชียได้สร้างความมั่นใจให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ดว้ยการจดัสรรน ้ าตาลทราย(refined sugar) ส าหรับปี 2564 ท่ี 3.1 ลา้น
ตนั และก าหนดโควตาน าเขา้ส าหรับคร่ึงปีแรกไวท่ี้ 1.3 ลา้นตนั 
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วจิารณ์และความเห็น  

ปัจจยัทางดา้นอุปทานน ้าตาลในตลาดท่ีนอ้ยลงยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าการผลกัดนัราคาใหข้ึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง ประกอบกบัภาพรวมเศรษฐกิจโลก และผลของการใชว้คัซีนป้องกนัโควดิ-19 ท่ีส่งผลดีต่อภาพรวม 

ไดส่้งเสริมใหอ้นาคตดูดีมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีคาดวา่ตลาดน ้ าตาลน่าจะยงัสามารถเคล่ือนไหวในระดบัท่ีสูงไดอ้ยู ่

แต่ตอ้งลุน้วา่จะท าราคาสูงสุดใหม่ไดห้รือไม่ส าหรับเดือนพฤษภาคม 

อยา่งไรก็ตามราคาตลาดเร่ิมมีความเส่ียงมากข้ึน เน่ืองจากผูก้  าหนดทิศทางของราคาหลกัๆในตอนน้ี

จะเป็นกองทุนมากกวา่ (ท่ีผา่นมาฝ่ังขายท่ีเป็นกลุ่ม Commercial น่าจะท าการท าการขายล่วงหนา้ (Hedging) 

ไปจนเกือบหมดแลว้) 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  16 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 212,075 ล็อต หรือประมาณ 10.77 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2,790 ล็อต 

ประมาณ 141,732 ตนั หรือ 1.33% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 209,285 ล็อต หรือ

ประมาณ 10.63 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (9 กุมภาพนัธ์ 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ 

(Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22 กุมภาพนัธ์ 2564 


