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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (25-29 มกราคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดย

ช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลมีการปรับตวัลดลง  จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 

เดือนคร่ึง จากนั้นราคามีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยก่อนจะลดลงอีกคร้ังจากอุปทานท่ีเพิ่มข้ึนตามการรายงาน

ของ Unica ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยการผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคมเพิ่มข้ึน 77% เป็น 7,570 ตนั และการผลิตน ้ าตาลกลาง-ใตข้องบราซิล

ในปี 2563/2564 จนถึงกลางเดือนมกราคมเพิ่มข้ึน 44% เป็น 38.193 ลา้นตนั สัดส่วนของออ้ยท่ีใชใ้นการผลิต

น ้าตาลปี 2563/2564 เพิ่มข้ึนเป็น 46.21% จาก 34.48% ของปี 2562/2563 จากนั้นในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลมีการ

ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน จากการส่งออกน ้าตาลท่ีลดลงของอินเดีย โดยประธานบริษทั Shree Renuka Sugars Ltd. ของ

อินเดีย กล่าววา่ การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในอินเดียท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลลดลง ในเดือนมกราคมน้ีอินเดีย

ส่งออกน ้าตาลไดเ้พียง 70,000 ตนั ซ่ึงนอ้ยกวา่เดือนมกราคมในปีก่อนท่ี 370,000 ตนั 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.55-16.19  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.83 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์ หรือ 0.25%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.91-15.42 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.08 เซนต ์ไม่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ก่อน 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
29 มกราคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
22 มกราคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 16.19 15.55 15.83 15.87 -0.04 
พฤษภาคม 2564 15.42 14.91 15.08 15.08 0.00 
กรกฎาคม 2564 14.92 14.49 14.60 14.61 -0.01 
ตุลาคม 2564 14.72 14.35 14.45 14.42 +0.03 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.00 14.67 14.76 14.66 +0.10 
พฤษภาคม 2565 14.14 13.84 13.91 13.82 +0.09 
กรกฎาคม 2565 13.58 13.26 13.31 13.21 +0.10 
ตุลาคม 2565 13.40 13.01 13.05 12.98 +0.07 
มีนาคม 2566 13.51 13.14 13.17 13.12 +0.05 
พฤษภาคม 2566 13.10 12.76 12.78 12.77 +0.01 
กรกฎาคม 2566 12.86 12.57 12.58 12.60 -0.02 
ตุลาคม 2566 12.86 12.60 12.60 12.63 -0.03 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ นกัลงทุนในตลาดคาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคง
ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดี เน่ืองจากกองทุนยงัไม่สนใจท่ีจะเขา้มาถือตัว๋ซ้ือ และความล่าชา้ในการเร่ิมตน้การ
เก็บเก่ียวคร้ังต่อไปของภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะขยายกรอบเวลาการส่งออกน ้าตาลของอินเดียออกไป ในขณะ
ท่ีปริมาณน ้าฝนท่ีดีในบราซิลจะช่วยกระตุน้การเพาะปลูก และดว้ยเหตุน้ีราคาน ้าตาลจึงไม่น่าจะเพิ่มข้ึนจนกลบั
ไปสู่จุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมกราคม 

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 ฝนท่ีตกลงมาในบราซิลส่งผลใหร้าคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คลดลงสู่ระดบั
ต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม ท่ีผา่นมา การช าระบญัชีของกองทุนท่ีมากข้ึนอาจผลกัดนัราคาให้
ต ่าลง แต่นกัวิเคราะห์แยง้วา่ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีแขง็ข้ึน และการประทว้งหยดุเดินรถบรรทุกในบราซิลจะเป็น
ปัจจยัจ ากดัการลงของราคา ขณะท่ีนกัวเิคราะห์ในจีนกล่าววา่การคาดการณ์ดงักล่าวเกิดจากสภาพอากาศท่ีแหง้
แลง้ของบราซิลในอีก 2 สัปดาห์ขา้งหนา้โดยเสริมวา่ยงัคงมีระดบัความเส่ียงดา้นสภาพอากาศ   นอกจากน้ีอินเดีย
สามารถผลิตเอทานอลไดม้ากกวา่ท่ีคาดไว ้
 วนัท่ี 26 มกราคม 2564 StoneX คาดการณ์การขาดดุลน ้าตาลในปี 2563/2564 (เดือนตุลาคม - 

กนัยายน) 3.3 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นการขาดดุลท่ีมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2558/2559 และคาดวา่ความตอ้งการน ้าตาลจะ

เพิ่มข้ึน 0.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เป็น 186.9 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คดูเหมือนก าลงัปรับฐานอยู ่ คาดวา่กองทุนจะ

กลบัมาถือตัซ๋ซ้ืออีกคร้ังท าใหร้าคาลงไม่มาก ความตอ้งการน ้าตาลทรายขาวท่ีเพิ่มข้ึนจากปากีสถานและซีเรีย 

รวมกบัการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท าให้ระดบัพรีเมียมน ้าตาลทรายขาวอยูท่ี่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2564 นกัลงทุนในตลาดกล่าววา่ ราคาน ้าตาลต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในวนัท่ี 22 

มกราคม น่าจะเป็นจุดต ่าสุดของตลาด และอาจกระตุน้การซ้ือจากนกัเก็งก าไร กองทุนอาจจะกลบัมาซ้ือในไม่ชา้ 

ขณะท่ีนกัวเิคราะห์หลายคนคาดการณ์วา่ อุปสงคใ์นช่วงท่ีมีการระบาดของโคโรนาไวรัสจะไม่ลดลงมากอยา่งท่ี

คาดไว ้ โดย Green Pool ลดตวัเลขท่ีคาดวา่จะสูญเสียความตอ้งการน ้าตาลทัว่โลกจาก 1 ลา้นตนั เป็น 100,000 

ตนั และคาดวา่อุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึนในฤดูกาลน้ี ขณะท่ี Czarnikow กล่าววา่ มีอุปสงคเ์พิ่มข้ึน 2% และไม่ได้

คาดหวงัวา่ราคาน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจากระดบัปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั Cepea แยง้วา่ราคาน ้าตาล

ข้ึนอยูก่บัการน าเขา้ของจีน 
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อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 29 มกราคม 2564 Sugar.ru รายงานวา่ ทางตอนใตข้องกินตานาโร เมก็ซิโก มีฝนตกหนกัตั้งแต่
เร่ิมฤดูเก็บเก่ียวไดเ้พียง 4 วนั และมีออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิตเพียง 294,000 ตนั ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีตั้งเป้าหมายไวถึ้ง 
123,000 ตนั โรงงานน ้าตาล San Rafael de Pucte ก าลงัพยายามอยา่งหนกัเพื่อด าเนินการผลิตต่อ เน่ืองจากขาด
แคลนออ้ย ในขณะท่ีโรงงานน ้าตาล Alianza Popular de Tambaca ก าลงัด าเนินการผลิตไปพร้อม ๆ กบัสภาพ
อากาศท่ีเป็นใจต่อการเก็บเก่ียวมากกวา่  ท าใหจ้นถึงขณะน้ีโรงงานไดมี้ออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิตไปแลว้ 
418,716 ตนั จาก 1  ลา้นตนั ท่ีวางแผนไวส้ าหรับปีน้ี 

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 28 มกราคม 2564 UNICA รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลส่วนใหญ่ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะ

เร่ิมหีบออ้ยเม่ือส้ินไตรมาสแรก เพื่อให้ออ้ยมีเวลาเติบโตจากภยัแลง้ท่ีมากข้ึน แมว้า่โรงงานน ้าตาลบางแห่ง
อาจจะเร่ิมในปลายเดือนมีนาคม โรงงานน ้าตาลมีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมการเก็บเก่ียวโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตน ้าตาล 
ในขณะท่ีปกติโรงงานมกัจะใหค้วามส าคญักบัเอทานอลเน่ืองจาก น ้าตาลประมาณ 22 ลา้นตนั มีการขายท าราคา
ล่วงหนา้ ตามขอ้มูลของ Safras & Mercado นอกจากน้ีอุปสงคเ์อทานอลจะฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปีซ่ึงจะ
หนุนราคาในประเทศ 

ขณะท่ี Canal Rural รายงานวา่ ปัจจุบนัไฮดรัสราคาใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ราคาน ้าตาลในนิวยอร์ค 
23% และใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ราคาน ้าตาลคริสตลัในประเทศ 24% 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 UNICA รายงานวา่ ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลผลิตน ้าตาลได ้7,570 ตนั จาก
ออ้ย 213,000 ตนั ในช่วงคร่ึงแรก (H1) ของเดือนมกราคม เพิ่มข้ึน 77% และ 67% ในปีน้ี สัดส่วนของออ้ยท่ี
น าไปผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 32% จาก 24.7% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ผลิตเอทานอล 125 ลา้นลิตร รวมทั้งเอ
ทานอลจากขา้วโพด 115 ลา้นลิตร ยอดสะสมบราซิลผลิตน ้าตาลได ้38.19 ลา้นตนั จากออ้ย 597.59 ลา้นตนั 
ในขณะท่ีผลผลิตเอทานอลอยูท่ี่ 29.42 พนัลา้นลิตร และผลิตเอทานอลจากขา้วโพดไดป้ระมาณ 1.98 พนัลา้น
ลิตร 
 วนัท่ี 27 มกราคม 2564 SECEX รายงานวา่ ณ วนัท่ี 24 มกราคมบราซิลส่งออกน ้าตาล 1.53 ลา้นตนั 

โดยมีปริมาณการขนส่งต่อวนัสูงกวา่ปีท่ีแลว้ 41%  บราซิลเกินดุลการคา้ 6.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯกบัภูมิภาค

อาหรับในปี 2563 โดยน ้าตาลเป็นผลิตภณัฑท่ี์ส่งออกมากท่ีสุดท่ีสร้างรายได ้ 2.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯเพิ่มข้ึน 

33% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 Unica คาดวา่ปี 2564/2565 จะเป็นอีกปีท่ีดีต่ออุตสาหกรรมน ้าตาลของ
บราซิล โดยคาดวา่ราคาน ้าตาลตลาดโลกและราคาเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนจะชดเชยกบัปริมาณออ้ยต่อแฮเตอร์และค่า 
ATR ท่ีลดลง ทั้งน้ี Unica คาดวา่ค่า ATR จะลดลงเหลือ 138 กก./ตนั จาก 145 กก./ตนั ในปี 2563/2564 และยงั
กล่าวเพิ่มเติมวา่ปี 2563/2564 ท่ีผา่นมา เป็นปีท่ีดีมากส าหรับอุตสาหกรรมน ้าตาลของบราซิล 
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วนัท่ี 27 มกราคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    

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

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนมกราคม ยอดสะสม 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 213 128 +66.60 597,590 579,214 +3.17 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 8 4 +77.21 38,193 26,488 +44.19 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 125 96 +30.50 29,421 32,243 -8.75 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 116.53 

 

 

142.48 -18.21 145.16 139.19 +4.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 32.09% 24.67%  46.21% 34.48%  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

67.91% 75.33%  53.79% 65.52%  

 วนัท่ี 26 มกราคม 2564 StoneX รายงานวา่ ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะผลิตน ้าตาลได ้ 35.5 ลา้น

ตนั และเอทานอล 26.6 พนัลา้นลิตร จาก 590 ลา้นตนัออ้ยในปี 2564/2565 โดยคาดสัดส่วนของน ้าตาลไวท่ี้ 

45.2% ซ่ึงสูงกวา่ในปี 2563/2564 ท่ี 44.5% 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2564 หวัหนา้ของ Copersucar กล่าววา่ การส่งออกน ้าตาลของบราซิลในปี 

2564/2565 ท าลายสถิติการส่งออกในปี 2563/2564 สถานีขนส่งซานโตสยงัสามารถรองรับการส่งออกเพิ่มได ้

พื้นท่ีปลูกออ้ยท่ีสูงข้ึนจะชดเชยผลผลิตต่อไร่ท่ีลดลง เพื่อใหผ้ลผลิตใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ 

ตามขอ้มูลของวลิเลียมส์ น ้าตาลท่ีรอการส่งออกท่ีท่าเรือ ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 1.132 

ลา้นตนั จาก 909,000 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2564 UNICA รายงานวา่ นโยบายสนบัสนุนของรัฐบาลบราซิลท าใหโ้รงงาน

น ้าตาลสามารถขายน ้าตาลในประเทศไดเ้พิ่มข้ึนเกือบ 5% ระหวา่งเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 BP Bunge 

Bioenergia คาดการณ์วา่ความตอ้งการน ้าตาลในประเทศจะยงัคงเพิ่มข้ึนต่อไป แมว้า่จะไม่มีโครงการช่วยเหลือ

เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ Cepea / Esalq กล่าววา่ ราคาน ้าตาลคริสตลัเพิ่มข้ึน 0.25% ในวนัท่ี 22 มกราคม 

2564 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2564 ANP รายงานวา่ ปัจจุบนัมีโรงงานเอทานอลจ านวน 17 โรงงาน ในบราซิล

ก าลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงจะสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตเอทานอล Hydrous 6.17 ลา้นลิตร และ 

Anhydrouus 3.12 ลา้นลิตร ต่อวนัได ้ และยงัมีโรงงานเอทานอลอีก 23 โรงงาน อยูร่ะหวา่งการขยายก าลงัการ

ผลิตส่งผลใหจ้ะมีก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนอีกส าหรับ Hydrous 248.53 ลา้นลิตร และ Anhydrouus 129.78 ลา้นตนั  
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ขณะท่ีหวัหนา้บริษทัรถ Volkswagen กล่าววา่ อนาคตของเอทานอลนั้นดูดีมากรวมถึงแบตตาร่ีของรถยนตร์

ไฟฟ้าเช่นกนั 

ยุโรป 

วนัท่ี 29 มกราคม 2564 ฤดูการผลิตของรัสเซียใกลจ้ะจบลงแลว้ ณ วนัท่ี 25 มกราคม ผลผลิตน ้าตาล
อยูท่ี่ 4.968 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของ Soyuzrossahar  สหภาพแรงงานของรัสเซียกล่าววา่ การเพิ่มข้ึนของผลผลิต
น ้าตาลจากบีทและจากกากน ้าตาล ท าใหผ้ลผลิตรวมอาจสูงถึง 5.13 ลา้นตนั  ทางดา้นการส่งออกทางรถไฟดีข้ึน
เล็กนอ้ยในช่วงปลายเดือนมกราคม เน่ืองจากอุปสงคจ์ากคาซคัสถาน  ซ่ึงจนถึงขณะน้ีรัสเซียมีการส่งออกน ้าตาล
ไปแลว้ 14,800 ตนั เทียบกบั 31,600 ตนั ในเดือนธนัวาคม 2563 

เอเชีย 

วนัท่ี 29 มกราคม 2564 Shree Renuka Sugars รายงานวา่ ในเดือนมกราคม 2564 อินเดียส่งออก
น ้าตาลทรายขาวดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ไดเ้พียง 70,000 ตนั ซ่ึงลดลงจาก 370,000 ตนั ท่ีส่งออกในเดือนเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้ เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีไม่ดีนกั เน่ืองจากมี    
อุปสงคป์ริมาณมากจากอฟักานิสถาน ศรีลงักา และแอฟริกาตะวนัออก  โดยรวมแลว้อินเดียควรจะส่งออกได้
ประมาณ 200,000 ตนั ในเดือนมกราคมรวมน ้าตาลทรายดิบ ขณะท่ีสมาพนัธ์สหกรณ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติ
ของอินเดีย NFCSF คาดวมี่การท าสัญญาส่งออกน ้าตาล 2.5 ลา้นตนัแลว้ และในจ านวนน้ีมีการส่งออกไปท่ี
อินโดนีเซียถึง 1.2 ลา้นตนั 

วนัท่ี 29 มกราคม 2564 โควตา้การขายน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ของอินเดีย ถูกก าหนดไวท่ี้ 1.7 ลา้น
ตนั ลดลง 300,000 ตนั เม่ือเทียบกบั 2 ลา้นตนั ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ของปีท่ีแลว้  ส่ิงน้ีอาจ
ผลกัดนัใหร้าคาน ้าตาลสูงข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากโรงงานน ้าตาลตอ้งรับมือกบัอุปสงคท่ี์ลดลง 

วนัท่ี 29 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ รัฐอุตรประเทศจะน า
น ้าตาล 674,000  ตนั ไปผลิตเอทานอลในปี 2563/2564 เทียบกบั 370,000 ตนั ในฤดูกาลก่อน ขณะเดียวกนัรัฐ
มหาราษฏระจะน าน ้าตาล 655,000 ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 142,000 ตนั ในปีท่ีแลว้ และรัฐกรณาฏกะจ าน าน ้าตาล 

541,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 242,000 ตนั ไปผลิตเอทานอล ทางดา้นหวัหนา้พรรคชาตินิยมคองเกรสไดเ้รียกร้องให้
อุตสาหกรรมน ้าตาล ใหค้วามส าคญักบัเอทานอลเพื่อจดัการกบัสตอ็กน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิต
น ้าตาลปี 2563/2564 ลดลงเหลือ 30.2 ลา้นตนัซ่ึงลดลง 2.6% เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์เบ้ืองตน้ เน่ืองจาก
ผลผลิตต่อไร่และปริมาณน ้าตาลในออ้ยต ่า พร้อมกบัการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลและน ้าตาลโตนดท่ีสูงข้ึน        
รัฐอุตรประเทศคาดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาล 10.5 ลา้นตนั จาก 12.5 ลา้นตนั ในการคาดการณ์คร้ังแรก ในขณะท่ีรัฐ
มหาราษฏระคาดวา่จะมีผลผลิตน ้าตาล 10.54 ลา้นตนั จาก 10.8 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี ขณะเดียวกนั 
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มีรายงานวา่โรงงานน ้าตาลก าลงัพยายามขายน ้าตาลโควตา้ส าหรับเดือนมกราคม และก าลงัเรียกร้อง

ปรับลดโควตา้ขายน ้าตาลในเดือนกุมภาพนัธ์ใหน้อ้ยลง ซ่ึงขณะน้ีราคาน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระลดลงต ่ากวา่
ราคาขั้นต ่าท่ีรัฐก าหนด 
 วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ผูค้า้ในอินเดียกล่าววา่ โรงงานน ้าตาลท่ีอยูห่่างไกลจากท่าเรือสามารถให้

โควตา้การส่งออกไปยงัโรงงานท่ีอยูใ่กลก้บัท่าเรือ ซ่ึงจะถูกปรับเทียบกบัโควตา้การขายน ้าตาลในประเทศของ

โรงงานท่ีสูงข้ึนตามการปรับเปล่ียนระบบการส่งออก นอกจากน้ียงักล่าวเพิ่มเติมวา่ โรงงานน ้าตาลสามารถท า

เงินจากการส่งออกไดม้ากกวา่การขายน ้าตาลตลาดในประเทศเม่ือพิจารณาเงินช่วยเหลือการส่งออก 

ในขณะเดียวกนัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของอินเดียกล่าววา่ การประทว้งของเกษตรกรใน

อินเดียจะส้ินสุดในไม่ชา้ 

 วนัท่ี 26 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย รายงานยอดขายน ้าตาลของโรงงานน ้าตาล

ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เพิ่มข้ึน 5% จากปีก่อน เป็น 4.561 ลา้นตนั ยอดขายน ้าตาลของโรงงานน ้าตาลใน

รัฐมหาราษฏระ อยูท่ี่ 1.09 ลา้นตนั ลดลง 16% และรัฐอุตรประเทศ และ 2.09 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 21% ณ ส้ินเดือน

พฤศจิกายน 2563 สตอ็กน ้าตาลลดลง 14% จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 10.25 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2564 รัฐมหา

ราษฏระผลิตน ้าตาลได ้5.72 ลา้นตนั และรัฐอุตรประเทศผลิตได ้4.85 ลา้นตนั  

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 NK Pro รายงานวา่ เกาหลีเหนือคลายขอ้ จ  ากดับางประการเก่ียวกบัการ
เคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดน หลงัจากการปิดตวัเป็นเวลา 6 เดือน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตามขอ้มูล
จาก China’s General Administration of Customs (GAC) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในเดือนธนัวาคม 2563 เกาหลีเหนือ
น าเขา้น ้าตาล 22 ลา้นปอนด ์(9,979 ตนั) 

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 สมาคมออ้ยและน ้าตาลเวยีดนาม (VSSA) รายงานวา่ ณ กลางเดือนมกราคม
เวยีดนามผลิตน ้าตาลได ้68,000 ตนั และในเดือนมกราคมราคาน ้าตาลในประเทศสูงข้ึนเน่ืองจากการน าเขา้
น ้าตาลลดลง พร้อมอธิบายวา่ราคาตลาดโลกท่ีสูงข้ึนและการควบคุมชายแดนท่ีเขม้งวดอนัเป็นผลมาจาก
มาตรการโคโรนาไวรัสท าให้ลดการน าเขา้ VSSA หวงัวา่รัฐบาลเวยีดนามจะประกาศมาตรการตอบโต ้การทุ่ม
ตลาดกบัน ้าตาลไทยในเร็ว ๆ น้ี นอกจากน้ียงัเสริมวา่ประเทศยงัคงมีน ้าตาลจากการน าเขา้จ านวนมากจากไตร
มาสท่ีส่ีของปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 สถานการณ์แหง้แลง้ในมนฑลกวางสี ของจีน อาจจะส่งผลกระทบต่อออ้ยใน
ปีหนา้เน่ืองจากมีปริมาณฝนตกเพียง 40-70% จากปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้มา ทั้งน้ีรัฐบาลจีน
พยายามหาทางช่วยทั้งการตั้งทุนช่วยเหลือ และการท าฝนเทียม 
 วนัท่ี 25 มกราคม 2564 นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ินคาดวา่สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในมณฑลกวางสี ของจีน

จะไม่ส่งผลเสียต่อออ้ยมากนกัในระยะน้ี แต่อากาศเยน็อาจเป็นปัญหาได ้ปริมาณน ้าตาลส ารองในประเทศน่าจะ 
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อยูท่ี่ประมาณ 6-7 ลา้นตนั และน ้าตาลตลาดในประเทศมีน ้าตาลลน้ตลาด จากการท่ียอดขายโรงงานน ้าตาลท่ี

ลดลง ขณะท่ี นกัวเิคราะห์อีกท่านกล่าววา่ ส่วนต่างท่ีนอ้ยระหวา่งราคาน ้าตาลและราคาน ้าตาลฟรุกโตสจาก

ขา้วโพด (HFCS) อาจก าลงักระตุน้ให้เกิดการทดแทน 

วนัท่ี 25 มกราคม 2564 จีนน าเขา้น ้าเช่ือม 109,000 ตนั ในเดือนธนัวาคม และการน าเขา้น่าจะลดลง
ในเดือนมกราคม 2564 ตามขอ้มูลของนายหนา้ซ้ือขายล่วงหนา้ มีการตั้งขอ้สังเกตวา่การน าเขา้น ้าตาลของจีนสูง
กวา่ท่ีตลาดคาดการณ์ไวใ้นเดือนธนัวาคม 2563 แต่การขาดใบอนุญาตไดจ้  ากดัการเคล่ือนไหวของการน าเขา้สู่
ตลาด ถึงแมว้า่ราคาน ้าตาลจะลดลง 100 หยวน/ตนั (15.44 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในปี 2563 จีนน าเขา้น ้าตาล 5.27 
ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 56% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ตามขอ้มูลศุลกากร นอกจากน้ียงัมีน ้าตาลจ านวนมากในคลงัสินคา้
ทณัฑบ์น 
 

วจิารณ์และความเห็น  

ในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมาตลาดราคาไดเ้คล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 15.55-16.70 เซนต/์ปอนด์ ส าหรับน ้าตาล

เดือนมีนาคม และราคาไดต้อบรับกบัข่าวปัจจยัพื้นท่ีมีทั้งบวกและลบ คาดวา่ในสัปดาห์น้ีตลาดจะยงัคง

เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบเดิม และอาจจะมีความเคล่ือนไหวมากข้ึนเน่ืองจากน ้าตาลเดือนมีนาคม 2564 ไดเ้ขา้สู่

เดือนสุดทา้ยก่อนวนัส้ินสุดสัญญาการซ้ือขายในส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 น้ี 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  26 มกราคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 219,809 ล็อต หรือประมาณ 11.17 ลา้นตนั ลดลง 16,977 ล็อต ประมาณ 0.86 

ลา้นตนั หรือ 7.17% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 236,786 ล็อต หรือประมาณ 12.03 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (19 มกราคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

1 กุมภาพนัธ์ 2564 


