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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (18-22 มกราคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 3 ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย

เร่ิมตน้สัปดาห์ดว้ยราคาท่ีปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิล เม่ือเทียบกบั

เหรียญสหรัฐฯ และการเทขายตัว๋ซ้ือของกองทุนและนกัเก็งก าไร ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคามีการปรับเพิ่ม

สูงข้ึนแต่ยงัคงต ่ากวา่ระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปีคร่ึงเม่ือสัปดาห์ก่อน หลกัๆยงัคงเป็นเพราะปัจจยัทางดา้นผลผลิต

น ้าตาลท่ีลดลงในหลายประเทศ จากนั้นราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงต่ออยา่งเน่ืองในช่วงปลายสัปดาห์ ซ่ึงเป็นผลมา

จากค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนค่าลงในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง ส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาลและเป็นการกระตุน้การ

ส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล ในขณะเดียวกนั Maxar คาดวา่จะมีฝนตกปริมาณสูงกวา่ค่าเฉล่ียในภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลจนถึงสัปดาห์หนา้ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลผลิตออ้ย 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.73-16.70  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.87 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.58 เซนต ์ หรือ 3.53%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.95-15.79 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.08 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.50 เซนต ์ หรือ 3.21%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
22 มกราคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
15 มกราคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 16.70 15.73 15.87 16.45 -0.58 

พฤษภาคม 2564 15.79 14.95 15.08 15.58 -0.50 
กรกฎาคม 2564 15.13 14.49 14.61 14.99 -0.38 
ตุลาคม 2564 14.85 14.30 14.42 14.72 -0.30 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.06 14.53 14.66 14.94 -0.28 
พฤษภาคม 2565 14.20 13.72 13.82 14.09 -0.27 
กรกฎาคม 2565 13.59 13.14 13.21 13.48 -0.27 
ตุลาคม 2565 13.41 12.93 12.98 13.30 -0.32 
มีนาคม 2566 13.50 13.06 13.12 13.43 -0.31 
พฤษภาคม 2566 13.11 12.69 12.77 13.05 -0.28 
กรกฎาคม 2566 12.94 12.52 12.60 12.81 -0.21 
ตุลาคม 2566 12.93 12.55 12.63 12.79 -0.16 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 21 มกราคม 2564 ราคาน ้าตาลตลาดโลกปรับตวัข้ึนอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ซ่ึงเป็น

สัญญาณวา่ตลาดก าลงัปรับฐาน ตามขอ้มูลของนกัลงทุนในตลาด ขณะน้ี Citigroup มองวา่ขณะน้ีราคาน ้าตาล

ตลาดนิวยอร์คในปี 2564 เฉล่ียอยูท่ี่ 14.7 เซนต/์ปอนด์ เพิ่มข้ึนจาก 13.6 เซนต/์ปอนด ์ท่ีประเมินไวก่้อนหนา้น้ีใน

ขณะท่ีผูค้า้ในสหรัฐฯคาดวา่ราคาจะสูงถึง 17 เซนต/์ปอนด์ 

 วนัท่ี 20 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คปรับตวัลดลง

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม เป็นผลมาจากการขายเพื่อท าก าไรของกองทุน และราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนในระดบัท่ีกระตุน้การ

ส่งออกของอินเดีย แนวโนม้ท่ีจีนจะชะลอการน าเขา้ในไตรมาสแรก(Q1) ส่งผลกดดนัราคาน ้าตาล ขณะท่ีฝ่าย

มองบวกยงัแยง้วา่อุปทานจะตึงตวัในไตรมาสแรก(Q1) ดว้ยอุปสงคจ์ากเอเชียและอุปทานท่ีลดลงจากไทย 

วนัท่ี 19 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในตลาดลอนดอนพุง่ข้ึนแตะ

ระดบัสูงสุด 3 ปีคร่ึง เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 เน่ืองจากอุปทานท่ีมีจ ากดั การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ และ

ข่าววา่ปากีสถานจะน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม Marex Spectron เตือนวา่ ตลาดอาจมีน ้าตาลมากเกินไป 

เน่ืองจากราคาท่ีสูงข้ึนจะท าใหค้วามตอ้งการของจีนลดลง ทางดา้น Cepea กล่าวเพิ่มเติมวา่สถานะของสต็อก

น ้าตาลและการท่ีประเทศต่างๆมีสตอ็กน ้าตาลของตนเองจะส่งผลต่อราคาโลก นอกจากน้ีผลผลิตออ้ยในภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลน่าจะลดลงเหลือ 585 ลา้นตนั ในปีการผลิต 2564/2565 และคาดวา่ความตอ้งการน ้าตาลและ

เอทานอลจะยงัคงลดลงในปี 2564 

วนัท่ี 19 มกราคม 2564 S&P Global Platts รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคม บราซิล

ส่งออกน ้าตาล 1.185 ลา้นตนั คิดเป็น 74% ของปริมาณการส่งออกในเดือนมกราคมทั้งเดือนปีก่อนหนา้ ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการน ้าตาลท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูงจากตลาดโลก ผูค้า้รายหน่ึงในเอเชียกล่าววา่ 

อินโดนีเซียน าเขา้น ้าตาลจากบราซิลและอินเดียแทนน ้าตาลจากไทยท่ีมีราคาสูงกวา่ 10-15 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซ่ึง

ในช่วงระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 อินเดียส่งออกน ้าตาลทรายดิบไปยงัอินโดนีเซียแลว้ 

121,000 ตนั  

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 22 มกราคม 2564 Czarnikow รายงานวา่ ในปีการผลิต 2564/2565 ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจ

ผลิตน ้าตาลไดเ้พียง 36 ลา้นตนั ลดลง 6% จากปีก่อน เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนไตรมาสแรกในภูมิภาคต ่ากวา่

ค่าเฉล่ีย 26% นอกจากน้ียงักล่าวเพิ่มเติมวา่ ไฟไหมไ้ร่ออ้ยในเซาเปาโลอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต ในทาง

ตรงกนัขา้ม JOB Economia กล่าววา่ ผลผลิตออ้ยในภูมิภาคน้ีอาจเกิน 600 ลา้นตนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสถิติ 618 ลา้น

ตนั ในปี 2558/2559 
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วนัท่ี 22 มกราคม 2564 รัฐปารานาของบราซิล ส่งออกน ้าตาล 3.04 ลา้นตนั ในปี 2563 ซ่ึงส่งผลให้

การส่งออกรวมมูลค่าเติบโต 3.98% ตามขอ้มูลของกระทรวงเกษตรของบราซิล ในช่วงสองสัปดาห์แรกของ

เดือนมกราคม 2564 ขณะเดียวกนั เลขาธิการการคา้ Secex รายงานวา่ การส่งออกน ้าตาลของประเทศมูลค่าเพิ่ม

ข้ึน 65.4% 

วนัท่ี 19 มกราคม 2564 Petrobras เพิ่มราคาน ้ามนัเบนซินหนา้โรงกลัน่ 7.6% ในวนัท่ี 19 มกราคมซ่ึง

จะช่วยใหร้าคาไฮดรัสลดลงเป็น 66.36% เม่ือเทียบกบัราคาน ้ามนัในตะวนัออกเฉียงใตจ้าก 69.40% ในสัปดาห์

ส้ินสุดวนัท่ี 16 มกราคม ตามการค านวณของ S&P Global Platts ส่ิงน้ีค  านึงถึงการข้ึนภาษี ICMS ส าหรับ 

เอทานอลในเซาเปาโล อยา่งไรก็ตามผูจ้ดัจ  าหน่ายน ้ามนัเตือนวา่ผูค้า้ปลีกมีแนวโนม้เล็กนอ้ยท่ีจะเพิ่ม

ราคาของไฮดรัสเพื่อเพิ่มก าไร 

ยุโรป 

 วนัท่ี 21 มกราคม 2564 IKAR รายงานวา่ รัสเซียน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ 7,300 ตนั ในเดือนมกราคม-
พฤศจิกายน 2563 เพิ่มข้ึน 16.1% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ตามขอ้มูลศุลกากร และจากการคาดการณ์ของ IKAR ถึง
การลดลงของบีทท าใหก้ารผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 5.05-5.2 ลา้นตนั จาก 7.8 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้ 

เอเชีย 

วนัท่ี 22 มกราคม 2564 โรงงานในรัฐอุตรประเทศ ของอินเดีย เก็บเก่ียวผลผลิตไปแลว้ 40% ของ

ผลผลิตออ้ยทั้งหมดท่ีคาดไว ้ ในช่วงส่ีเดือนแรกของการเก็บเก่ียวในปี 2564/2565 อยา่งไรก็ตามยงัไม่ไดมี้การ

ประกาศราคาออ้ยท่ีแนะน าของรัฐ (SAP) ส าหรับฤดูกาลใหม่ นอกจากน้ีแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมวา่ รัฐบาล

อินเดียมีความกงัวลเก่ียวกบัการประทว้งต่อตา้นการปฏิรูปการเกษตร 

ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2564 ในรัฐมหาราษฏระขณะน้ีโรงงานน ้าตาล 182 โรงงาน ผลิตน ้าตาลได ้5.486 

ลา้นตนั ปริมาณน ้าตาลในออ้ยเฉล่ีย 9.79% 

วนัท่ี 21 มกราคม 2564 The Hindu & Chini Mandi รายงานวา่ ผูส่้งออกน ้าตาลของอินเดียก าลงั

หาทางในการขนส่งน ้าตาล เน่ืองจากขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ บวกกบัปริมาณรถบรรทุกท่ีมีจ ากดั ส าหรับการ

ขนส่งภายในประเทศ อุปทานตูค้อนเทนเนอร์คิดเป็นเพียง 40% ของอุปสงค์ และโรงงานในรัฐมหาราษฏระ

สามารถส่งออกไดเ้พียง 150,000 ตนั ในเดือนท่ีผา่นมา แมว้า่จะมีท าสัญญาส่งออกจ านวน 700,000 ตนั ก็ตาม ใน

รัฐอุตรประเทศเจา้หนา้ท่ีเนน้ย  ้าวา่ ความพยายามในการกระตุน้การส่งออกน ้าตาลมีส่วนท าใหรั้ฐไดรั้บต าแหน่ง

ผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบั 5 ของอินเดีย 
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 วนัท่ี 21 มกราคม 2564 APIC Consulting รายงานวา่ อินเดียคาดวา่ในปี 2563/2564 อินเดียจะส่งออก

น ้าตาล 5.5 ลา้นตนั โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศปลายทางหลกั ราคาน ้าตาลในประเทศไดรั้บแรงกดดนัจาก

สตอ็กน ้าตาลท่ีมีอยูใ่นระดบัสูง และอุปสงคใ์นประเทศท่ีลดลงซ่ึงอาจจะดีข้ึนในไตรมาสท่ีสองซ่ึงเป็นช่วงฤดู

ร้อน และเช่ือวา่หากสภาพอากาศมีฝนตกดีในปีน้ี จะส่งผลใหป้ริมาณออ้ยในปีหนา้เพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 21 มกราคม 2564 หวัหนา้สมาพนัธ์สหกรณ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินเดีย NFCFS กล่าว

วา่ รัฐบาลอินเดียอาจจ าเป็นตอ้งอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลต่อไปในปี 2564/2565 เน่ืองจากคาดวา่การผลิตจะสูง

กวา่ในปี 2563/2564 แต่ยงัเร็วเกินไปท่ีจะประมาณการผลผลิต ในทางกลบักนัสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย 

ISMA แยง้วา่ โรงงานน ้าตาลจะสามารถเปล่ียนน ้าตาล 3-4 ลา้นตนั ไปเป็นเอทานอลในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ จาก

น ้าตาล 2 ลา้นตนั ในปีน้ี อยา่งไรก็ตามยอมรับวา่ก าลงัการผลิตท่ีจ ากดั ถือเป็นความทา้ทาย 

 วนัท่ี 20 มกราคม 2564 Agrowon & Msweet รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระของอินเดีย

ลดลงไปอยูท่ี่ 2,700 รูปี/100 กิโลกรัม (36.92 เหรียญสหรัฐฯ/100 กิโลกรัม) เน่ืองจากมีสตอ็กน ้าตาลเพียงพอและ

มีความตอ้งการใชน้ ้าตาลต ่า  โรงงานก าลงัพยายามหาผูซ้ื้อน ้าตาลส าหรับน ้าตาลเก่าท่ีราคา 1,850 รูปี/100 

กิโลกรัม (25.30 เหรียญสหรัฐฯ/100 กิโลกรัม) นอกจากน้ียงักล่าวเสริมวา่ การผลิตของอินเดียสามารถผลิต

น ้าตาลมากกวา่ 33.5 ลา้นตนั ท่ีตลาดคาดการณ์ไวไ้ด ้

 วนัท่ี 19 มกราคม 2564 ณ ช่วงเวลากลางเดือนมกราคม อินเดียผลิตน ้าตาลได ้14.27 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 

31% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ตามการรายงานของสมาคมโรงงานของอินเดีย ISMA โดยมีโรงงานผลิตน ้าตาล 

487 โรงงาน เพิ่มข้ึนจาก 440 โรงงาน ในปีก่อนหนา้ รัฐมหาราษฏระมีการผลิตเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดท่ี 5.16 ลา้นตนั 

จาก 2.55 ลา้นตนั ในปีก่อน ขณะท่ีอตัราผลผลิตต่อไร่ท่ีลดลงท าใหผ้ลผลิตในรัฐอุตรประเทศอยูท่ี่ 4.3 ลา้นตนั 

จาก 4.4 ลา้นตนั ในปีท่ีก่อน ซ่ึงคาดวา่อินเดียจะผลิตได ้35.5 ลา้นตนัน ้าตาล 

ในแง่ของการส่งออก นกัลงทุนในตลาดเตือนวา่ การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์บวกกบัอตัราค่าเช่าตู ้  

คอนเทนเนอร์ท่ีเพิ่มข้ึน 40% ก าลงัท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลชะลอตวั 

 วนัท่ี 20 มกราคม ราคาน ้าตาลภายในประเทศของจีนลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ท่ี

ผา่นมา คาดวา่เป็นผลมาจากความตอ้งการบริโภคท่ีลดลง และสตอ็กน ้าตาลท่ีในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน 

141,000 ตนั จากปีท่ีแลว้ ซ่ึงรวมเป็น 1.157 ลา้นตนัน ้าตาล  

 วนัท่ี 19 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ในเดือนธนัวาคม 2563 จีนน าเขา้ขา้วโพด 

2.25 ลา้นตนั ซ่ึงการน าเขา้ปี 2563 สูงเป็นประวติัการณ์ท่ี 11.3 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของศุลกากร ขณะท่ีการน าเขา้

ขา้วโพดในปี 2564 อาจสูงถึง 30 ลา้นตนั เน่ืองจากราคาขา้วโพดในประเทศสูง และน าเขา้น ้าตาล 910,000 ตนั 

ในเดือนธนัวาคม 2563 เพิ่มข้ึน 325% การน าเขา้น ้าตาลในปี 2563 ทั้งหมด 5.27 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 56% เม่ือเทียบ 
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กบัปีก่อนหนา้ นกัวิเคราะห์กล่าววา่ ตวัเลขดงักล่าวคาดการณ์ไวแ้ละมีผลกระทบต่อราคาน ้าตาล นอกจากน้ียงั

กล่าวเพิ่มเติมวา่ การน าเขา้น ้าตาลจะชะลอตวัในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ แต่ปริมาณน ้าตาลในคลงัสินคา้อาจ

ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี 

 

วจิารณ์และความเห็น  

 ปัจจยัพื้นท่ีไดมี้การต่อสู้กนัในเชิงอุปทานและอุปสงคน์ ้าตาลในช่วงไตรมาสแรกของปีน้ี โดยเนน้หลกั

ไปท่ีผลผลิตท่ีลดลงของไทย สภาพอากาศของภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ียงัมีความไม่แน่นอนและยงัเร็วเกินไป

ท่ีจะคาดการณ์ผลผลิตออ้ยในปี 2564/2565 ของบราซิล ประกอบกบัข่าวตวัเลขการน าเขา้ของประเทศหลกัๆ เช่น 

จีน และ อินโดนีเซีย ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลตลาดโลกงวดส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวผนัผวนอยูใ่น

กรอบ 15.60 - 16.70 เซนต/์ปอนด์ และคาดวา่น่าจะยงัอยูใ่นกรอบน้ีต่อไปอีกสักระยะ อยา่งไรก็ตามการ

เคล่ือนไหวของกองทุน นกัเก็งก าไร จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดอยา่งมีนยัยะส าคญัในช่วงน้ี 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  19 มกราคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 236,786 ล็อต หรือประมาณ 12.03 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2,341 ล็อต ประมาณ 0.12 

ลา้นตนั หรือ 1% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 234,445 ล็อต หรือประมาณ 11.91 ลา้นตนั ใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (12 มกราคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

25 มกราคม 2564 


