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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพนัธ์ 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (22-26 กมุภาพนัธ์ 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 8 ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์

ก่อน  โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปี ท่ี 18.94 เซนต ์เม่ือ

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ จากความกงัวลต่อเน่ืองเก่ียวกบัอุปทานน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลงยงัคงเป็นปัจจยัหนุนราคาน ้าตาล 

และปัญหาความล่าชา้ในการขนส่งของบราซิลอาจท าใหอุ้ปทานน ้าตาลทัว่โลกลดลงจากนั้นราคาน ้าตาลมีการ

ปรับตวัลดลงเน่ืองจากการลดลงของราคาน ้ามนัดิบท าให้เกิดแรงกดดนัดา้นการช าระบญัชีของผูถื้อตัว๋ซ้ือในตลาด

น ้าตาล ก่อนท่ีจะกลบัมาสูงข้ึนอีกคร้ังเน่ืองจากไดรั้บแรงหนุนจากการปรับตวัข้ึนของน ้ามนัดิบ สู่ระดบัสูงสุดใน 

13 เดือนคร่ึง ซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอลอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่

การผลิตน ้าตาล และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ท่ี 

17.32 เซนต ์ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ หลงัจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสินคา้โภคภณัฑก์รีนพูลคาดการณ์การเกินดุลของ

น ้าตาลทัว่โลกในปี 2564/2565 อยูท่ี่ 4.1 ลา้นตนั ซ่ึงมากกวา่การเกินดุลของน ้าตาลในปี 2563/2564 ประมาณ 

500,000 ตนั และเป็นการเกินดุลของน ้าตาลมากท่ีสุดในรอบ 4 ปี รวมถึงราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงมากกวา่ 2 % และ

การอ่อนค่าลง 1.58% ของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการส่งออกน ้าตาล

จากผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิลมากข้ึน  

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.32-18.94  เซนต ์และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.53 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.26 เซนต ์หรือ 1.46%  และราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.41-17.52 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.45 

เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต ์หรือ 2.61% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์ 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 กุมภาพนัธ์ 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 18.94 17.32 17.53 17.79 -0.26 
พฤษภาคม 2564 17.52 16.41 16.45 16.89 -0.44 
กรกฎาคม 2564 16.73 15.83 15.85 16.23 -0.38 
ตุลาคม 2564 16.27 15.58 15.60 15.91 -0.31 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 16.28 15.75 15.77 15.98 -0.21 
พฤษภาคม 2565 15.32 14.81 14.88 15.05 -0.17 
กรกฎาคม 2565 14.65 14.05 14.25 14.36 -0.11 
ตุลาคม 2565 14.27 13.67 13.92 14.00 -0.08 
มีนาคม 2566 14.34 13.73 14.02 14.02 0.00 
พฤษภาคม 2566 13.92 13.28 13.62 13.51 +0.11 
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กรกฎาคม 2566 13.70 13.02 13.41 13.19 +0.22 
ตุลาคม 2566 13.60 12.91 13.39 13.09 +0.30 
 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (International Sugar Organization - ISO) 

ไดเ้พิ่มการคาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลในปี 2563/2564 เป็น 4.8 ลา้นตนั เทียบกบั 3.5 ลา้นตนั ท่ีไดค้าดการณ์ไว้

ก่อนหนา้น้ี ตามตวัเลขท่ีแกไ้ขส าหรับยโุรปตะวนัตก ขณะท่ีนายหนา้ของ DeepCore กล่าววา่ การบริโภคน ้าตาล

ทัว่โลกอาจไดรั้บการประเมินต ่าเกินไปอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ซ่ึงจะอธิบายถึงการเพิ่มข้ึนของ

ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คและตลาดลอนดอน 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ขอ้มูลจากนกัวเิคราะห์จีน คาดวา่จะมีการขายมากข้ึนเน่ืองจากการหมดเวลา

ซ้ือขายของน ้าตาลตลาดนิวยอร์กสัญญาเดือนมีนาคม โดยมี Open Interest (OI) ท่ีเทียบเท่า 2.6 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 23 

กุมภาพนัธ์ นกัลงทุนกล่าววา่ OI จะลดลงก่อนวนัหมดอายุสัญญา อยา่งไรก็ตามราคาและส่วนต่างของราคาท่ีคาด

วา่จะมีความผนัผวนสูง อุปทานจากไทย อินเดียและอเมริกากลางยงัคงตึงตวัในไตรมาสแรก ขณะท่ีราคาน ้ามนัท่ี

เพิ่มข้ึนและการเปิดตวัของวคัซีนโคโรนาไวรัสก็น่าจะไดรั้บช่วยหนุนราคาน ้าตาลเช่นกนั ในทางกลบักนัอุปสงค์

จากจีนลดลง และกองทุนต่างก็ขยบัสถานะจากสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ไปเป็นสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 

แทน 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 Green Pool ปรับลดประมาณการน ้าตาลเกินดุลในปี 2563/2564 ลง 500,000 

ลา้นตนั เทียบกบั 3.28 ลา้นตนัท่ีคาดไวใ้นเดือนมกราคม เน่ืองจากผลผลิตจากอินเดียและไทยอาจต ่ากวา่ท่ีคาดไว้

ในตอนแรก ยิง่ไปกวา่นั้นอินเดียอาจส่งออกไดเ้พียง 5 ลา้นตนั ในปีน้ี ซ่ึงลดลง 12% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์อาจท าใหก้ารขนส่งล่าชา้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 ตามขอ้มูลของ

สหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติของอินดีย ส าหรับปี 2564/2565 ขณะน้ี Green Pool คาดวา่จะมีน ้าตาลเกินดุลอยูท่ี่ 

4.08 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 370,000 ตนั ท่ีมีการคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากผลผลิตทัว่โลกอาจเพิ่มข้ึน 5.7 ลา้นตนั 

เป็น 192.4 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ราคาน ้ าตาลในตลาดนิวยอร์กเดือนมีนาคมอ่อนตวัลงจากแรงขายท าก าไร
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ ตามขอ้มูลของนกัลงทุนในตลาด  อยา่งไรก็ตามนกัลงทุนคาดวา่กองทุนจะกลบัมาถือซ้ือ
อีกคร้ังในไม่ชา้  ผูเ้ช่ียวชาญตั้งขอ้สังเกตวา่น ้าตาลทรายดิบจากอินเดียไม่น่าจะส่งมอบทนัเม่ือเทียบกบัวนัหมดอายุ
สัญญาการซ้ือขายในเดือนมีนาคม เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการขนส่งและการส่งออก 
 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 พรีเม่ียมน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมใกลแ้ตะ
ระดบัสูงสุดในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางความกงัวลท่ีเพิ่มข้ึนวา่ บราซิลอาจมีน ้ าตาลไม่เพียงพอส าหรับการส่งมอบ
เน่ืองจากความแออดัของท่าเรือท่ีรอการส่งออกถัว่เหลืองท่ีล่าช้า และการคาดการณ์ถึงสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืน
เน่ืองจากปรากฏการณ์ La Nina ตามท่ีนกัวเิคราะห์ของ  Sopex  เตือนวา่สถานการณ์อาจเลวร้ายลงเน่ืองจากความ 



 

www.sugarzone.in.th 

 

3 
ล่าช้าในการเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล แต่ในทางกลบักนันักวิเคราะห์จาก Safras & Mercado แยง้ว่า
โรงงานน ้าตาลอาจะผลิตน ้าตาลไดม้ากข้ึนหากรัฐบาลคงราคาเช้ือเพลิงใหต้ ่าลง 
 วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน ้ าตาลโลกอยู่ในระดับสูงสุดรอบ 4 ปี เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
เน่ืองจากไม่มีผูข้ายในขณะท่ีราคายงัคงเพิ่มข้ึนติดต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้มูลของ Marex Spectron ในขณะท่ี 
StoneX กล่าววา่ การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ าตาลเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกตลาดน ้ าตาล  ทางดา้น Barchart กล่าววา่ 
ความล่าชา้ในการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองและการส่งออกถัว่เหลืองท าให้เกิดปัญหาคอขวดท่ีท่าเรือของบราซิล ซ่ึงอาจ
เป็นปัญหาไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่งผลกระทบต่อการขนส่งน ้าตาล 
 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายเดือนมีนาคมตลาดนิวยอร์กปรับตวัข้ึนสู่ระดบั
สูงสุดในรอบ 4 ปีเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ เน่ืองจากอุปทานท่ีจ ากดั จากสมมติฐานท่ีว่าบราซิลจะเร่ิมเก็บเก่ียวช้า
กว่าปกติ ในขณะท่ีอินเดียยงัคงต่อสู้กบัปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์  ราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึนยงัส่งผลให้
ราคาน ้ าตาลเพิ่มสูงข้ึนดว้ยเน่ืองจากสามารถกระตุน้ให้โรงงานของบราซิลปรับสัดส่วนการผลิตใหม่และผลิตเอทา
นอลมากข้ึน  น่ีจะเป็นการเพิ่มข้ึนของราคาติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 10 ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนท่ียาวนานท่ีสุด นบัตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2504  ทางดา้น StoneX คาดการณ์วา่ราคาจะยงัคงเพิ่มข้ึนอีกไม่นาน อยา่งไรก็ตามในขณะท่ี Trader บางราย
แยง้วา่ การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ าตาลส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดน ้ าตาลของบราซิลเพื่อส่งมอบเม่ือเทียบกบัวนั
หมดอายุของ สัญญาซ้ือขายเดือนมีนาคม  ในท านองเดียวกัน Archer Consulting แยง้ว่าไม่มีเหตุผลพื้นฐาน
เพียงพอท่ีอยู่เบ้ืองหลังการข้ึนของราคาน ้ าตาล อย่างไรก็ตามราคาน ้ าตาลทรายขาวท่ีพุ่งสูงข้ึนผลักดันความ
ตอ้งการน ้ าตาลจากโรงงาน  นอกจากน้ีการเปิดตวัของวคัซีนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มความตอ้งการใช้น ้ าตาลซ่ึงอาจ
ผลกัดนัใหร้าคาน ้าตาลสูงข้ึน 
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    
ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 กุมภาพนัธ์  2563  ดงัน้ี        

รายการ 
ในช่วงคร่ึงแรกเดือนกุมภาพันธ์ ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 487 170 +185.70 598,121 579,471 +3.22 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 21 3 +751.28 38,217 26,494 +44.25 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 134 104 +28.84 29,680 32,450 -8.54 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 126.06 91.58 +37.64 145.15 139.18 +4.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 36.51 16.86 + 46.20 34.48 + 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 63.49 83.14 - 53.80 65.52 - 
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              วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมผูจ้  าหน่ายออ้ย Pernambuco (AFCP) และสหภาพผูป้ลูกออ้ย 

Pernambuco (Sindicape) ของบราซิลขอใหรั้ฐบาลจดัตั้งเข่ือนขนาดเล็กเพื่อช่วยใหส้ามารถต่อสู้กบัภยัแลง้ในรัฐ 

Zona da Mata Norte (รัฐทางตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล) พร้อมกบัเตือนวา่ผลผลิตออ้ยในฤดูกาลหนา้อาจจะ

ลดลง 50% เน่ืองจากการสูญเสียจากภยัแลง้ 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 เรือรอรับน ้ าตาลท่ีบราซิล ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ ลดลงเหลือ 1.21 ลา้นตนั 
จาก 1.35 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน ตามรายงานของ บริษทัขนส่งวิลเลียมส์  นอกจากน้ี Datagro ยงัตั้งขอ้สังเกตว่า
ปริมาณน ้าฝนในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจไม่เพียงพอ 
อเมริกากลาง-เหนือ 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ชาวไร่ออ้ยทางตอนเหนือในรัฐหลุยเซียน่า ของสหรัฐฯ กงัวลวา่อุณหภูมิท่ี
ลดต ่ากวา่จุดเยือกแข็งเป็นเวลา 3 วนั จะท าให้ออ้ยในฤดูกาลหนา้เสียหาย ทางดา้น  LSU AgCenter กล่าววา่ ยงัเร็ว
เกินไปท่ีจะบอกได ้แต่คาดวา่จะไม่ไดรั้บมีความเสียหายมากนกัเน่ืองจากชั้นของหิมะจะปกคลุมออ้ยไว ้
ยุโรป 

 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 รัฐบาลรัสเซีย กล่าววา่ เครือข่ายหา้งสรรพสินคา้เคารพในขอ้ตกลงท่ีจะจ ากดั
ราคาน ้ าตาล แมว้่าราคาในตลาดรองและตลาดหุ้นจะสูงข้ึนเกินขีดจ ากดัก็ตาม ขณะเดียวกนั Sugar.ru แนะน าว่า 
น ้ าตาลท่ีขายได้ภายใตจ้  านวนสูงสุดท่ีตกลงไวจ้ะถูกซ้ือเพื่อส่งออก หรือเป็นสต็อกน ้ าตาลของปีจนกว่าจะถึง
ขีดจ ากดัจึงน าออกมา ดว้ยเหตุน้ีราคาน ้ าตาลในปลายปีน้ีจึงอาจพุ่งสูงข้ึน รัสเซียส่งออกน ้ าตาลทรายขาว 26,200 
ตนั ทางรถไฟในเดือนกุมภาพนัธ์ เทียบกบั 16,900 ตนั ส าหรับทั้งเดือนมกราคม 
เอเชีย 

 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 - รัฐมหาราษฏระของอินเดียอาจผลิตน ้าตาลไดเ้พียง 10.2 ลา้นตนั ในปีน้ี 
เทียบกบั 10.8 ลา้นตนั ท่ีไดค้าดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากผลผลิตออ้ยลดลง โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลแห่ง
อินเดียตะวนัตก (WISMA) ระบุวา่ ผลผลิตออ้ยลดลงโดยเฉพาะในเขต Solapur และ Ahmednagar ซ่ึงโรงงาน
น ้าตาลก าลงัจะส้ินสุดฤดูการผลิตแลว้ อยา่งไรก็ตาม ประมาณการท่ีต ่ากวา่พร้อมกบัประมาณการผลผลิตท่ีลดลง
จากรัฐอุตรประเทศก าลงัสนบัสนุนอุปสงค ์ ขณะท่ีรัฐมนตรีสหภาพแรงงานเพิ่งยกเลิกการเรียกร้องให้ตดัราคา
ออ้ยรัฐก าหนดแบบตายตวั เพื่อสนบัสนุนสูตรการแบ่งรายได ้แยง้วา่แบบจ าลองราคาออ้ยท่ีรัฐก าหนดจะใชไ้ดผ้ล

ก็ต่อเม่ือรัฐบาลข้ึนราคาน ้าตาลทรายขั้นต ่า (MSP) ในเวลาเดียวกนั 
 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐอุตรประเทศอาจลดลงเหลือ 9.8-10.5 ลา้นตนั ตาม

รายงานของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลผลิตน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 10 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์ของสมาคม

โรงงานน ้าตาลขงอินเดีย ISMA ท่ี 10.5 ลา้นตนั เน่ืองจากการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลท่ีมากข้ึนและผลตอบแทนท่ี

ลดลง ขณะท่ีโรงงานน ้าตาลกล่าวเพิ่มเติมวา่โรงงานก าลงัส้ินสุดฤดูการผลิตในเร็วๆน้ี 

รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าผลผลิตออ้ยในปี 2563/2564 ไวท่ี้ 397.66 ลา้นตนัเทียบกบั 370.5 ลา้นตนั ในปีก่อน

หนา้ 
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 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เจา้หนา้ท่ีในรัฐอุตรประเทศ รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลมีการช าระค่าออ้ยท่ี

คา้งอยูข่องปี 2562/2563 ไปแลว้  98% และค่าออ้ยคา้งช าระส่วนท่ีเหลือจะถูกช าระในไม่ชา้ ในขณะเดียวกนั

เกษตรกร กล่างวา่ ราคาออ้ยท่ีรัฐแนะน า (SAP) ไม่ไดป้รับข้ึนในฤดูกาลน้ี แมว้า่ตน้ทุนการผลิตจะเพิ่มข้ึนก็ตาม 

ทางดา้นเจา้หนา้ท่ีของสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA ไดต้ั้งค  าถามถึงความจ าเป็นท่ีรัฐอุตรประเทศ จะมี

การก าหนดราคาออ้ยท่ีแตกต่างกนัในตอนแรก เน่ืองจากมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ ออ้ยเป็นพืชท่ีท าก าไรไดม้ากท่ีสุดแม้

จะมี SAP ในปัจจุบนัก็ตาม 

 วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 Gradient Commercial คาดว่ารัฐมหาราษฏของอินเดียจะผลิตน ้ าตาลได้
ประมาณ 10 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี ซ่ึงลดลงเกือบ 1 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี เน่ืองจากมีฝนตกลงมา
ในช่วงทา้ยการเก็บเก่ียว และน ้ าท่ีปล่อยออกจากเข่ือนส่งผลต่อปริมาณน ้ าตาลในออ้ยลดลง ส่วนรัฐกรณาฏกะ
อาจจะตอ้งส้ินสุดฤดูกาลเก็บเก่ียวอยา่งกะทนัหนั 
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 อินเดียและมอริเชียสไดล้งนามในขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) ซ่ึงรวมถึงสิทธิ
พิเศษในการเขา้ถึงน ้ าตาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอริเชียสจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกน ้ าตาลไปยงัอินเดีย 
40,000 ตัน  ตามการรายงานของส่ืออินเดีย และน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีอินเดียลงนาม FTA กับประเทศในแอฟริกา  
นายกรัฐมนตรีของมอริเชียส กล่าววา่ เขตการคา้เสรีจะใช้เป็นฐานส าหรับชาวอินเดียในการเขา้ถึงประเทศอ่ืนๆท่ี
เหลือของแอฟริกา 
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมาธิการน ้ าตาลของอินเดีย รายงานว่า ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ รัฐ
มหาราษฏระผลิตน ้ าตาลได ้7.97 ลา้นตนั โรงงานน ้ าตาลจ่ายเงิน 82% ของราคาออ้ยและราคาค่าตอบแทน (FRP) 
ซ่ึงลดลงจาก 89% ท่ีจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่อตัราการช าระหน้ีค่าอ้อยสูงข้ึน 85% ในปีน้ี 
เน่ืองจากมีการหีบออ้ยสูงข้ึน 93%  ราคาน ้ าตาลหน้าโรงงานในรัฐอุตรประเทศยงัคงทรงตวัในช่วงเดือนท่ีแลว้ท่ี
ประมาณ 31.72-32.17 รูปี/กก. (0.44 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 Brickwork Rating รายงานว่า ในปี 2563/2564 อินเดียน่าจะผลิตน ้ าตาลได ้
31.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 12-14% จากปีก่อน เน่ืองจากพื้นท่ีออ้ยเพิ่มข้ึน 7% และสภาพอากาศท่ีดีในรัฐมหาราษฏระ
และรัฐกรณาฏกะ 
 วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า จนถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้20.9 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 23% จากปีก่อน และโรงงานน ้ าตาล 33 โรงงานปิดฤดูกาล 
เทียบกบั 20 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย(NFCSF) กล่าว
วา่ เป็นเพราะบางพื้นท่ีมีออ้ยนอ้ย แต่ผลผลิตโดยรวมไม่ไดรั้บผลกระทบ  รัฐมหาราษฏระผลิตน ้าตาลได ้7.62 ลา้น
ตนั โดยโรงงานจ่าย 82% ของราคาออ้ยและค่าตอบแทน (FRP) 
 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์บนชายฝ่ังตะวนัตกของอินเดียไดผ้อ่น
คลายลง แต่ราคาตูค้อนเทนเนอร์ท่ีสูงข้ึนยงัคงเป็นประเด็นส าคญัในชายฝ่ังตะวนัออก นกัวิเคราะห์ตั้งขอ้สังเกตวา่ 
รัฐบาลอินเดียไดม้อบหมายให้มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งโรงงานผลิตตูค้อนเทนเนอร์ใน Bhavnagar 
และเสนอเงินอุดหนุนส าหรับเรือท่ีจดทะเบียนในอินเดีย  ในท านองเดียวกนั Adani Ports ซ้ือท่าเรือ Dighi และจะ 
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ลงทุน 100 พนัล้านรูปี (1.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นทางเลือกอ่ืนแทนการไปยงั Jawaharlal Nehru Port 
Trust ซ่ึงเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  อยา่งไรก็ตามทั้งหมดน้ีเป็นวธีิแกปั้ญหาในระยะยาว 
 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 นกัวเิคราะห์จากจีน รายงานวา่ ในเดือนมกราคม 2564 จีนน าเขา้น ้ าเช่ือมจาก
ไทยลดลง เหลือเพียง 5,000 ตนั ซ่ึงต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่กลางปี 2562 ราคาน ้ าตาลท่ีสูงข้ึนและการควบคุมการน าเขา้ท่ี
เขม้งวดข้ึนมีส่วนท าให้การน าเขา้น ้ าเช่ือมลดลง ในท านองเดียวกนัการน าเขา้น ้ าตาลท่ีเขา้มาในฮ่องกงจะยงัคงถูก
จ ากดัตลอดทั้งไตรมาส เน่ืองจากยงัคงมีสตอ็กน ้าตาลก่อนหนา้น้ีอยู ่ความตอ้งการน ้าตาลลดลงในช่วงนอกฤดูกาล 
 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ยทิูลิต้ีสโตร์สโตร์แห่งปากีสถาน (Utility Stores Corporation of Pakistan 

USCP รัฐวสิาหกิจของปากีสถาน)  กล่าววา่ ประชาชนทุกคนสามารถซ้ือน ้าตาลไดถึ้ง 4 กก./วนั ในราคา 68 รูปี

ปากีสถาน/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เน่ืองจากบริษทัมีน ้าตาลในสตอ็กจ านวนมาก 

 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 หน่วยงานจดัเก็บภาษีของปากีสถาน (Federal Board of Revenue (FBR)) 

ปรับลดอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลทรายขาวลงเหลือ 0.25% ส าหรับช่วงเดือนมกราคม - 

มิถุนายน 2564 ซ่ึงไม่รวมถึงการน าเขา้น ้าตาล 500,000 ตนั ท่ีน าเขา้โดยบริษทัการคา้แห่งปากีสถาน  อตัราภาษีการ

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบท่ีลดลงเช่นกนั ส าหรับโรงงานท่ีน าเขา้ไม่เกิน 50,000 ตนั และ ส าหรับทั้งประเทศท่ีน าเขา้

ไม่เกิน 300,000 ตนั 

 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัการคา้แห่งปากีสถาน (TCP) เสนอซ้ือน ้าตาลทรายขาว 50,000 ตนั  

รัฐบาลยงัแจง้วา่ TCP สามารถน าเขา้น ้าตาล 500,000 ตนัและไดรั้บการยกเวน้ภาษีในการขาย 17% และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%  ขณะเดียวกนัโรงงานน ้าตาลไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาล 350,000 ตนั และจะไดรั้บ

ประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% จนถึงส้ินเดือนมิถุนายน 

 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ลดจ านวนพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีอนุญาตให้ปลูกออ้ยใหม่จาก 150,000 แฮกแต เหลือ 125,000 แฮกแต  ทางดา้นเจา้หนา้ท่ีจากกระทรวง
อุตสาหกรรมกล่าววา่ โรงงานน ้ าตาลท่ีมีออ้ยไม่เพียงพอ จะไดรั้บประโยชน์จากการน าเขา้เพื่อให้ไดใ้ช้ก าลงัการ
ผลิตสูงสุด  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการน าเขา้น ้ าตาลระหวา่งการเก็บเก่ียว   นอกจากน้ียงั
ขอใหรั้ฐบาลตรวจสอบเพื่อหลีกเล่ียงการน าเขา้มากเกินไปและท าใหเ้กิดน ้าตาลเกินดุล 
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ราคาน ้ าตาลทรายท่ีผลิตได้ในประเทศของเวียดนามนั้นเทียบเท่ากบัการ
น าเขา้จากไทยเน่ืองจากภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด 44.88% ส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบของไทย และภาษี
น ้ าตาลทรายบริสุทธ์ิ 33.88% ตามท่ีสมาคมออ้ยและน ้ าตาลของเวียดนาม (VSSA) ระบุ  ขณะน้ีสมาคมก าลงัมอง
หาทางท่ีจะช่วยใหเ้กษตรกรเพิ่มผลผลิตซ่ึงจะท าใหอุ้ตสาหกรรมสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 
 

แอฟริกา 

 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเกษตรของอียิปต ์กล่าวถึงแผนการสนบัสนุนการใช้ชลประทาน 
เพื่อยดึคืนพื้นท่ีทะเลทรายและเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยและบีท โดยหวงัวา่การเคล่ือนไหวดงักล่าว จะช่วยเพิ่มการ 
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ผลิตในทอ้งถ่ินและลดความจ าเป็นในการน าเขา้น ้าตาล ขณะท่ีกระทรวงการพสัดุของอียปิต ์ไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงงาน
น ้าตาล Edfu ซ่ึงมีแผนจะผลิตน ้าตาล 115,000 ตนั/ปี ในปีน้ี 
 
วจิารณ์และความเห็น  

ปัจจยัพื้นฐานของตลาดน ้าตาลยงัคงถือวา่ดีมากในภาพรวมของปีน้ีทั้งน้ีหลงัจากตลาดไดมี้การเคล่ือนไหว

ท่ีผนัผวนมากในการตอบสนองต่อการส้ินสุดการซ้ือขายของสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม2564 ท่ีผา่นมา ท าใหต้อ้ง

มาจบัตาดูการปรับฐานท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาแต่คาดวา่การปรับฐานน่าจะเกิดข้ึนไม่นานและราคาอาจจะลดลงไม่

ต ่ามาก 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 236,589 ล็อต หรือประมาณ 12.02 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 24,514 ล็อต ประมาณ 

1,245,311.2 ตนั หรือ 11.56% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 212,075 ล็อต หรือประมาณ 10.77 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (16 กุมภาพนัธ์ 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

1 มีนาคม 2564 


