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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (23-27 พฤศจิกายน 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 48 ของปี 

2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ และราคาน ้าตาลสัญญาเดือนใกลป้รับตวัลดลง

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึนจากการอ่อนค่าลงของเรียลบราซิ

ลซ่ึงลดลง 0.91% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการกระตุน้การส่งออก

โดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลค่อยๆปรับลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ (วนัท่ี 

25 พฤศจิกายน 2563 ท่ี 14.66 เซนต)์ จากแนวโนม้ผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียและบราซิล โดย Unica 

รายงานการผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง – ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายน เพิ่มข้ึน 57% เป็น 

1.242 ลา้นตนั  สูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 1.120 ลา้นตนั  สัดส่วนออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 41.74%  

จาก 28.42% ในปี  2562/2563 ขณะท่ี Meir Commodities India Pvt คาดการณ์วา่ในปี 2563/2564 อินเดียจะ

ส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.5-2.0 ลา้นตนั โดยไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เน่ืองจากคาดวา่ประเทศเพื่อนบา้นจะ

ซ้ือน ้าตาลจากอินเดียมากกวา่บราซิลเพราะตน้ทุนในการขนส่งท่ีถูกกวา่ ทั้งน้ีโรงงานน ้าตาลในอินเดียชะลอ

การส่งออกเน่ืองจากรอข่าวการประกาศอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาล และในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคา

น ้าตาลปรับตวัข้ึนอีกคร้ัง เน่ืองจากดชันีดอลลาร์ท่ีร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุด ในรอบ 2 เดือน 3 สัปดาห์ ส่งผลใหน้กั

เก็งก าไรถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลมากข้ึน 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.66-15.49  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.82 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.39 เซนต ์หรือ 2.56%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.84-14.52 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 14.02 เซนต ์ลดลง 0.25 เซนต ์ หรือ 1.75%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

27 พฤศจิกายน 2563 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 

20 พฤศจิกายน 2563 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.66 14.87 14.82 15.21 -0.39 

พฤษภาคม 2564 14.57 14.05 14.02 14.27 -0.25 
กรกฎาคม 2564 13.79 13.37 13.48 13.55 -0.07 
ตุลาคม 2564 13.66 

12.603== 

13.25 13.41 13.41 0.00 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.95 13.54 13.78 13.70 +0.08 
พฤษภาคม 2565 13.47 13.09 13.41 13.21 +0.20 
กรกฎาคม 2565 13.14 12.78 13.21 12.88 +0.33 
ตุลาคม 2565 13.01 12.69 13.20 12.77 +0.43 
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มีนาคม 2566 13.16 12.84 13.41 12.93 +0.48 
พฤษภาคม 2566 12.82 12.50 13.07 12.61 +0.46 
กรกฎาคม 2566 12.58 12.34 12.86 12.40 +0.46 
ตุลาคม 2566 12.54 12.29 12.84 12.42 +0.42 
 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ USDA รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกน่าจะ
เพิ่มข้ึน 16 ลา้นตนั เป็น 182 ลา้นตนั ในปีการผลิต 2563/2564 จากผลผลิตเพิ่มข้ึนทั้งหมดโดยคาดวา่ 75% จะ
มาจากบราซิล เน่ืองจากจะใชป้ริมาณออ้ยทั้งหมดจ านวน 48% ในการท าน ้าตาล ในทางกลบักนันกัวเิคราะห์
ของ Rabobank ตั้งขอ้สังเกตวา่ปรากฏการณ์ La Nina อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกออ้ยในขณะท่ีการหีบออ้ย
ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในปีการผลิต 2564/2565 ผลผลิตออ้ยอาจลดลงเหลือ 575 ลา้นตนั ขณะเดียวกนั
นกัวชิาการมองวา่ ปีการผลิต 2563/2564 ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลน่าจะผลิตน ้าตาลไดท้ั้งหมด 38.2 ลา้นตนั    
 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดู

การผลิตปี 2563/2564 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

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

1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564 Itochu Corporation 14,500.00 221 - - 
Wilmar Sugar Pte Ltd. - - 22,833.00 251 

1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564  Wilmar Sugar Pte Ltd. - - 48,000.00 261 
รวม/เฉลีย่ 14,500.00 221 70,833.00 257.78 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2563/2564 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 

พรีเมียมเฉลีย่ 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564 122,500.00 (91.88%) 207.9633 10,833.00 ( 8.12%) 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564   133,333.00 (100%) 239.0975 - 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2564   96,000.00 (72.00%) 266.0000 37,334.00 (28.00%) 

รวม/เฉลีย่ 351,833.00 (87.96%) 235.5978 48,167.00 (12.04%) 
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อเมริกากลางและเหนือ 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 National Union of Caneros รายงานวา่ ในปีการผลิต 2563/2564 

เมก็ซิโกน่าจะผลิตน ้าตาลได ้6.14 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.278 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
โรงงานน ้าตาล 11 โรงงาน จาก 50 โรงงาน ไดเ้ร่ิมเปิดหีบออ้ยแลว้และผลิตน ้าตาลได ้63,960 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 
30,566 ลา้นตนัในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในทางกลบักนัการปลูกบีทเพื่อการส่งออกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ
ประมาณ 800,000 ตนัเทียบกบั 1.2 ลา้นตนั  

ในปีการผลิต 2562/2663 สหภาพแรงงานตั้งขอ้สังเกตวา่ ความตอ้งการน ้าตาลในปี 2562/2563 ลดลง
เพียง 1% ต่อปี แมจ้ะมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า และการรณรงคเ์พื่อลดการบริโภคน ้าตาลของรัฐบาล 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 นกัวเิคราะห์จากบริษทั Itau BBA กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลของบราซิล

ส่วนใหญ่จะมียอดรายรับท่ีเพิ่มข้ึนในการขายน ้าตาลล่วงหนา้ไปแลว้จนถึงปี 2565 และทาง Copersugar คาดวา่

ผลประกอบการจะดีมากในปีการผลิต 2563/2564 เน่ืองจากราคาน ้าตาลท่ีสูงข้ึนและปริมาณเอทานอลในสตอ็ก

ลดลง 

 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 พฤศจิกายน  2563  ดงัน้ี        

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 
ปี 2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 20.338 19.892 +2.24 585.731 564.898 +3.69 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.242 791 +57.02 37.664 26.072 +44.46 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.180 1.305 -9.58 28.295 31.003 -8.74 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 153.56 116.88 +4.55 145.17 139.20 +4.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

41.47 28.42 +42.92 46.49 34.80 +33.59 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

58.26 71.58 -18.61 53.51 65.20 -17.93 
 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 สมาพนัธ์เกษตรและปศุสัตวข์องบราซิล รายงานวา่ การส่งออกน ้าตาล

ทรายดิบในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 สร้างรายได ้ 6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้มากเป็น

อนัดบัสาม ของการส่งออกรองจากถัว่เหลืองและเน้ือววั 
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วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บราซิลประกาศวา่จะข้ึนภาษีการน าเขา้สินคา้จากคอสตาริกา มูลค่า 

950,000 เรียลบราซิล (175,000 เหรียญสหรัฐ) เพื่อตอบโตท่ี้คอสตาริกาใชม้าตรการป้องกนัการน าเขา้น ้าตาล

ของบราซิล 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ส านกังานน ้าแห่งชาติของบราซิล (ANA) รายงานวา่ ภาคกลาง-

ตะวนัตก, ตะวนัตกเฉียงใต ้และเหนือของบราซิล ส่วนใหญ่จะยงัคงอยูใ่นสภาวะแหง้แลง้จนถึงส้ินเดือนน้ี แต่

ฝนควรจะกลบัมาในตน้เดือนธนัวาคม  พบวา่สภาวะภยัแลง้ในบราซิลดีข้ึนระหวา่ง เดือนกนัยายน-

ตุลาคม โดยใน       เดือนตุลาคมไม่มีภยัแลง้ในทางตะวนัออกของ Minas Gerais และ Espirito Santo แต่

ในทางกลบักนัเกิดความแหง้แลง้อยา่งรุนแรงใน Mato Grosso do Sul ชายแดนระหวา่ง Sao Paulo, Minas 

Gerais และ Mato Grosso do Sul และ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ Parana มีการตั้งขอ้สังเกตวา่ Sao Paulo 

และ ทางตอนเหนือของ Mato Grosso ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการส ารวจ 

  วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 S&P Global Platts คาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลทัว่โลก 700,000 ตนัใน

ปี 2563/2564 และคาดวา่ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเพิ่มการผลิตน ้าตาลอยา่งเตม็ก าลงัการผลิต และ La 

Nina อาจส่งผลเสียต่อการผลิต Platts ใหอุ้ปสงคน์ ้าตาลทัว่โลกไวท่ี้ 174.19 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 2.6% เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีแลว้ แต่การ Lockdown คร้ังใหม่อาจท าใหค้วามตอ้งการลดลงได ้

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 Archer Consulting กล่าววา่ การผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใต ้ ของ

บราซิล ใปี 2564/2565 อาจลดลงเหลือ 34.5 ลา้นตนั จากท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 38.5 ลา้นตนั ในฤดูการผลิตน้ี โดย

อา้งอิงจากการสูญเสียออ้ย 5% เน่ืองจากสภาวะความแห้งแลง้ นกัวเิคราะห์กล่าววา่ ผลผลิตน ้าตาลอาจลดลง 

3.5 ลา้นตนั เน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในพื้นท่ีห่างไกลเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ท าใหส้ามารถเพิ่มการ

คาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกเป็นสองเท่าในปี 2563/2564 ผลกัดนัใหร้าคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คสูงข้ึน 

แต่ทั้งน้ียงัตอ้งจบัตาดูปริมาณฝนของบราซิลต่อไป และช่วงเวลาเทขายจากกองทุน 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 Shree Renuka Sugars ก าลงัจดัหาน ้าตาลทรายดิบจากโรงงานของ

บราซิลเน่ืองจากความล่าชา้ในการประกาศการอุดหนุนการส่งออกส าหรับปี 2563/2564 ผูซ้ื้อชาวจีนรายหน่ึง

กล่าววา่ เขามีความหวงัท่ีจะซ้ือน ้าตาลจากอินเดีย แต่ไม่สามารถท าไดห้ากรัฐบาลยงัไม่ประกาศการอุดหนุน 

โดยอินเดียจะสูญเสียโอกาสในการส่งออกน ้าตาลทรายดิบเกือบ 1 ลา้นตนั หากไม่มีการประกาศเงินอุดหนุน

ภายในกลางเดือนธนัวาคม ขณะเดียวกนัสมาคมการคา้น ้ าตาลของอินเดีย กล่าววา่ อินเดียไดสู้ญเสียศกัยภาพ

ในการส่งออกไปแลว้ 1.7 ลา้นตนั  
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USDA คาดการณ์วา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้ 33.76 ลา้นตนัในปี 2563/2564 ส าหรับการบริโภคใน

ประเทศ 28.5 ลา้นตนั และส่งออก 6 ลา้นตนั เทียบกบั ผลผลิต 28.9 ลา้นตนั, บริโภค 27 ลา้นตนั และส่งออก 

5.8 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 ตามล าดบั  

ยุโรป 

 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรของรัสเซีย ก าหนดโควตาการส่งน ้าตาลออกนอก

สหภาพเศรษฐกิจยเูรเชีย (EAEU) จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ท่ี 1 ลา้นตนั โดยผูร่้างกฎหมายเสนอให้

ก าหนดฉลากค าเตือนท่ีชดัเจนส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีน ้าตาล เกลือ หรือไขมนัในระดบัสูง 

เอเชีย 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 สมาคมพอ่คา้น ้าตาลของบอมเบยร์ายงานวา่ รัฐบาลอินเดียไดก้ าหนด

โควตาการขายน ้าตาลเดือนธนัวาคมไวท่ี้ 2.15 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.25 ลา้นตนั ในเดือนก่อนหนา้ แต่เท่ากบั

เดือนธนัวาคมปีท่ีแลว้ ไม่เช่นนั้นราคาขายส่งจะลดลงเน่ืองจากความตอ้งการตามฤดูกาลท่ีต ่าจากผูซ้ื้อ 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 Financial Express รายงานวา่ เจา้หนา้ท่ีอนุมติัใบอนุญาตส าหรับ
ด าเนินการผลิตน ้าตาลทราบดิบในรัฐอุตรประเทศ 240 ใบ ในปีการผลิตน้ี เทียบกบั 56 ใบ ของปีการผลิต 
2562/2563 ท่ีสามารถหีบออ้ยได ้58,650 ตนั/วนั ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายไดข้องเกษตรกร 

อน่ึง UNI India และ Financial Express รายงานวา่ ในรัฐมหาราษฏระโรงงานน ้าตาลจ่ายเงินเพียง 
4.01% ของหน้ีใหก้บัเกษตรกร ซ่ึงคา้งช าระตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการเก็บเก่ียวเม่ือเดือนท่ีแลว้ตาม Fair and 
Remunerative Price (FRP) และยงัคา้งช าระอยูอี่ก 3.5 พนัลา้นรูปี (47 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ในขณะท่ี 4.1 
พนัลา้นรูปี (55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เป็นเงินคา้งช าระของปีการผลิต 2562/2563  
 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลในรัฐอุตรประเทศ (UPSMA) ไดข้อใหรั้ฐบาล

จ่ายเงินช่วยเหลือ 150 รูปี/ตนั (2 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เพื่อชดเชยตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี

ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพออ้ยในปีน้ีลดลง 0.5-0.8% สถาบนัปรับปรุงพนัธ์ุออ้ยของสภาวจิยัการเกษตรแห่ง

อินเดียอธิบายวา่การเก็บเก่ียวในรัฐอุตรประเทศคร้ังท่ีแลว้ไดข้ยายไปถึงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ซ่ึง

หมายความวา่ออ้ยตอท่ีเก็บเก่ียวในช่วงปลายปียงัเติบโตไม่เพียงพอ ในท านองเดียวกนัโรงงานในเขตปูเน่ของ

รัฐมหาราษฏระกล่าววา่ ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพออ้ยต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 1.5% ท่ี 9.5% แทนท่ีจะเป็น 11%   

 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ โรงงานผลิตน ้าตาลของอินเดียไดท้  า

สัญญาส่งออกน ้าตาลทรายขาว 10,000 ลา้นตนั โดยไม่มีเงินอุดหนุน ผูค้า้รายหน่ึงกล่าววา่ ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่

โรงงานน ้าตาลบางแห่งก าลงัประสบปัญหาทางการเงินและตอ้งการเงินหมุนเวยีนอยา่งมาก 
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               ขณะท่ี Chini Mandi รายงานวา่ รัฐบาลอาจพิจารณานโยบายการก าหนดราคา 2 รูปแบบ โดยมีราคาท่ี

แตกต่างกนัส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคโดยตรง 

 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 Chini Mandi รายงานวา่ มีการพูดคุยกนัวา่ รัฐบาลอินเดียจะประกาศการ

อุดหนุนการส่งออกในสัปดาห์น้ี ผูค้า้ใน Delhi กล่าววา่ เป็นการพยงุราคาในประเทศ นอกจากน้ียงัมีข่าวลือวา่

ราคาขายน ้าตาลขั้นต ่า (MSP) จะเพิ่มข้ึนในสัปดาห์น้ี 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 Kolhapur โรงงานน ้าตาลแห่งหน่ึงในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย กล่าว

วา่ ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเพื่อส่งออกน ้าตาล 2,500 ตนั ท่ี  30 รูปี/กก. (0.41 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ภายใตโ้ครงการ 

Open General License ผูผ้ลิตไดข้อให้รัฐบาลช้ีแจงวา่ การขายน้ีจะมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกหรือไม่ 

และจะถือวา่เป็นการขายนอกโควตา้การขายของโรงงานหรือไม่ ส่ือทอ้งถ่ินรายงานวา่ รัฐมหาราษฏระไดท้  า

สัญญาส าหรับการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ประมาณ 7,000 ตนั เน่ืองจากโรงงานไม่ตอ้งการจ่ายตน้ทุนในการเก็บ

น ้าตาล ผูค้า้รายหน่ึงตั้งขอ้สังเกตวา่ ราคาในประเทศในรัฐมหาราษฏระลดลงต ่ากวา่ราคาแนวรับขั้นต ่า 31 รูปี/

กก. (0.42 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) คาดวา่อินเดียจะสามารถส่งออกได ้ 2.0-4.5 ลา้นตนั แมว้า่จะไม่ไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือก็ตาม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกน ้าตาลทรายขาว 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 MEIR Commodities รายงานวา่ ราคาน ้าตาลนิวยอร์คมีแนวโนม้ท่ี

อาจจะเพิ่มข้ึนเป็น 17-18 เซนต/์ปอนด์ภายในกลางเดือนธนัวาคม หากอินเดียยนืยนัวา่จะไม่มีการอุดหนุนการ

ส่งออก เงินอุดหนุนการส่งออก 5,000 รูปี/ตนั (68 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ถือวา่เพียงพอแลว้ อยา่งไรก็ตามผูค้า้

รายหน่ึงแยง้วา่ ในตลาดมีก าลงัซ้ือท่ีจ  ากดั เน่ืองจากในขณะน้ีมีการถือตัว๋ซ้ือเป็นจ านวนมาก และจะมีการเท

ขายตัว๋ซ้ือหากมีการประกาศการอุดหนุน 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ จากขอ้มูลของศุลกากร จีนน าเขา้น ้าตาล

เดือนตุลาคม 880,000 ตนั เพิ่มข้ึน 94% จากปีก่อน โดยการน าเขา้น ้าตาลในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 

เพิ่มข้ึน 28% จากปีก่อนท่ี 3.65 ลา้นตนั นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ิน กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลก าลงัด าเนินการผลิตและ

ละลายอยา่งเตม็ก าลงัซ่ึงสร้างแรงกดดนัต่อราคาน ้าตาลในประเทศ 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ส่ือทอ้งถ่ินของอิหร่าน รายงานวา่ อิหร่านก าลงัเผชิญกบัปัญหาการขาด

แคลนน ้าตาล  รัฐบาลตดัสินใจกลบัมาเปิดเสรีราคาน ้าตาล โดยขณะน้ีประกาศตรึงราคาน ้าตาลไวท่ี้ 8,700 เรียล

อิหร่าน/กก. ผูผ้ลิตบ่นวา่ราคาต ่าเกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรัฐบาลตอ้งจ่าย  12,000 เรียลอิหร่าน/กก. เพื่อ

น าเขา้น ้าตาล เกษตรกรผูป้ลูกบีทไดเ้ปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น มะเขือเทศ เน่ืองจากราคาท่ีรัฐบาลก าหนด

ส าหรับน ้าตาลนั้นต ่าเกินไป 
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โอเชียเนีย 
 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ออสเตรเลียประมวลผลผลิตออ้ย 30.9 
ลา้นตนั หรือ เทียบเท่า 93% ของทั้งหมด ซ่ึงคาดวา่จะอยูท่ี่ 31.1 ลา้นตนั จากการวเิคราะห์ของ WKS 
Consulting แมจ้ะมีการหีบออ้ยท่ีสูงข้ึนในฤดูการผลิตน้ี แต่การผลิตน ้าตาลในปีน้ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง ท่ี 4.3 
ลา้นตนั เน่ืองจากปริมาณน ้าตาลในออ้ยท่ีลดลง WKS กล่าวเสริมวา่ ขณะน้ี La Nina ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ
การส้ินสุดการเก็บเก่ียว 
  

วจิารณ์และความเห็น  
  

 ท่ีผา่นมากองทุนและนกัเก็งก าไรไดมี้การเทขายตัว๋ซ้ือออกมาท าใหต้ลาดมีการปรับตวัลดลงแต่ทั้งน้ี

ตลาดใจยงัคงใหค้วามสนใจในเร่ืองข่าวการสนบัสนุนราคาในการส่งออกของอินเดียเป็นหลกั และปริมาณการ

ผลิตของบราซิลท่ีมีตวัเลขเพิ่มข้ึนในช่วงทา้ยมากกวา่ท่ีคาดเป็นปัจจยัในการกดดนัราคาน ้าตาล ใหมี้การ

ปรับตวัลดลงโดยลงมาทดสอบแนวรับค่าเฉล่ีย 20 วนัแต่ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ข่าวเร่ืองวคัซีนและราคาน ้ามนั

ตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนยงัดูมีทิศทางท่ีจะสามารถกลบัหนา้ปรับตวัข้ึนไดอี้กคร้ังหน่ึง 

 

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

 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

30 พฤศจิกายน 2563 

 


