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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (1-5 มีนาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 9 ของปี 2564 ราคา

น ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับลดลง จากการปรับตวัข้ึนของดชันีดอลลาร์สู่ระดบัสูงสุด

ในรอบ 3 สัปดาห์ ส่งผลกระทบทางลบต่อสินคา้โภคภณัฑท่ี์มีราคาเป็นเหรียญสหรัฐฯรวมถึงน ้าตาลดว้ยเช่นกนั 

ก่อนท่ีจะปรับข้ึนเล็กนอ้ยเน่ืองจากการปรับลดลงของราคาน ้ามนัดิบ และในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาล

ปรับตวัลดลงอีกคร้ัง เน่ืองจากตวัเลขผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน 20% ของอินเดีย โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลของ

อินเดีย รายงานการผลิตน ้าตาลในเดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 เป็น 23.38 ลา้นตนั และอีกปัจจยัท่ีส่งผล

ลบต่อราคาน ้าตาลคือ การอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการเพิ่มแรงจูงใจใน

การส่งออกของผูผ้ลิตน ้าตาลในบราซิล และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของ

ราคาน ้ามนัดิบท่ีพุง่สูงติดต่อกนั ข้ึนไปแตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี 9 เดือน ส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจ

เป็นการกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.96-16.70  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.40 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.05 เซนต ์ หรือ 0.30%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.46-16.07 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.84 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์หรือ 0.06% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 มีนาคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์ 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 16.70 15.96 16.40 16.45 -0.05 
กรกฎาคม 2564 16.07 15.46 15.84 15.85 -0.01 
ตุลาคม 2564 15.81 15.32 15.68 15.60 +0.08 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.99 15.52 15.86 15.77 +0.09 
พฤษภาคม 2565 15.09 14.69 15.02 14.88 +0.14 
กรกฎาคม 2565 14.47 14.10 14.39 14.25 +0.14 
ตุลาคม 2565 14.13 13.77 14.00 13.92 +0.08 
มีนาคม 2566 14.21 13.86 14.08 14.02 +0.06 
พฤษภาคม 2566 13.81 13.42 13.60 13.62 -0.02 
กรกฎาคม 2566 13.60 13.16 13.31 13.19 -0.10 
ตุลาคม 2566 13.55 13.07 13.22 13.09 -0.17 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 การเทขายหลงัจากการหมดอายขุองสัญญาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์

คเดือนมีนาคม 2564 ส่วนใหญ่มาจากการขายท าก าไรโดยกองทุน และราคาน่าจะยงัคงมีการเพิ่มข้ึนต่อไปใน

อนาคต Itau BBA ตั้งขอ้สังเกตวา่ การผลิตน ้าตาลในไทย สหภาพยโุรป และรัสเซีย อยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีอุป

สงคเ์พิ่มข้ึน ทางดา้น Czarnikow กล่าววา่ การส่งออกของอินเดียท่ีต ่ากวา่ท่ีคาดไวจ้ะส่งผลกระทบต่อความ

พร้อมของน ้าตาลทรายขาวทัว่โลก ดว้ยเหตุน้ี Itau BBA แยง้วา่โลกตอ้งการน ้าตาลจากอินเดียซ่ึงน่าจะ

หมายความวา่ราคาจะยงัคงเพิ่มข้ึนและเพียงพอท่ีจะครอบคลุมตน้ทุนการขนส่งน ้าตาลของอินเดีย ใน

ขณะเดียวกนัทางดา้น MEIR Commodities คาดการณ์วา่ราคาจะยงัคงสูงกวา่ 16 เซนต/์ปอนด ์เน่ืองจากปัญหา

ดา้นการขนส่งและการส่งออกในบราซิล ดชันีน ้าตาลของ S&P GSCI เพิ่มข้ึน 8.8% ในเดือนกุมภาพนัธ์ จากการ

คาดการณ์วา่จะมีอุปทานท่ีสูงข้ึนในปีน้ี 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 บริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั เปิดประมูลขายน ้าตาลทรายดิบฤดูการผลิตปี 

2564/2565 ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol. 
MT. PTS. 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565  Louis Dreyfus Company Suisse S.A. 48,000.00 135 
รวม 48,000.00 - 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2564/2565 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
% 

พรีเมียมเฉลีย่ 

(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 

(เมตริกตัน) 
% 

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 

2565 

48,000.00 36% 135 85,333.00 64% 
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 

2565 

- - - 133,333.00 100% 
1 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 

2565 

- - - 133,334.00 100% 
รวม/เฉลีย่ 48,000.00 12% 135 352,000.00 88% 

 

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 น ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2564 

ส้ินสุดระยะเวลาการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฎว่ามีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 

17,582 ล็อต หรือประมาณ 893,166 ตนั โดยมีบริษทัรับมอบน ้ าตาลเพียงรายเดียว คือ  บริษทั Wilmar  ส่วน

บริษทัผูส่้งมอบไดแ้ก่ บริษทั Dreyfus 4,941 ล็อต (251,002.8 ตนั) บริษทั Sucden US  2,603 ล็อต ( 132,232.4 

ตนั)  บริษทั Al Khaleej  2,550 ล็อต (129,540 ตนั) บริษทั  CSC  2,080 ล็อต (105,664 ตนั)  บริษทั Cofco 1,400 

ล็อต (71,120 ตนั) บริษทั Sucden Paris 1,272 ล็อต (64,617.6 ตนั) บริษทั Man 838 ล็อต (42,570.4 ตนั) บริษทั  
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Viterra 536 ล็อต (27,228.8 ตนั) บริษทั Agro Corp 492 ล็อต (24,993.6 ตนั)  บริษทั Czarn 394 ล็อต (20,015.2 

ตนั) บริษัท Alvean 394 ล็อต (20,015.2 ตัน) และ บริษัท Tata 82 ล็อต (4,165.6 ตนั)  โดยเป็นน ้ าตาลจาก

บราซิล 477,503 ตนั กวัเตมาลา 84,734 ตนั อินเดีย 80,163 ตนั เอลซลัวาดอร์ 75,692 ตนั คอสตาริกา 56,540 ตนั 

เมก็ซิโก 55,118 ตนั นิการากวั 41,351 ตนั และอาเจนตินา 4,064 ตนั 

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 น ้ าตาลประมาณ 890,000 ตนัถูกส่งมอบตามสัญญาน ้ าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คเดือนมีนาคม 2564 ท่ีส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงบริษทั Wilmar เป็นผูรั้บมอบแต่เพียงผูเ้ดียว

และน ้าตาลส่วนใหญ่ส่งมาจากบราซิล บริษทั Al Khaleej Sugar เป็นหน่ึงในผูส่้งมอบซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ค่อย

เกิดข้ึน ทางด้านบริษทัท่ีปรึกษาอย่าง Archer Consulting ตั้งขอ้สังเกตว่า โรงงานน ้ าตาลในบราซิลได้มีขาย

น ้ าตาลล่วงหนา้ส าหรับปี 2564/2565 ปริมาณท่ีมากเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงราคาบางส่วนต ่ามาก อาจสร้างปัญหา

ดา้นเครดิตหรือการส่งมอบใหก้บัผูผ้ลิตไดห้ากราคาเพิ่มสูงข้ึน 

อเมริกากลาง-เหนือ 

 วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 สมาคมน ้ าตาลกวัเตมาลา (Asazgua)  รายงานว่า การส่งออกน ้ าตาลทรายดิบ

ของกวัเตมาลาไปยงัเกาหลีใตล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่การเจรจาขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) หยดุลงในปี 2560 

เอลซัลวาดอร์และนิการากัวก าลังได้ส่วนแบ่งตลาดน ้ าตาลในเกาหลีใต้เน่ืองจากทั้งคู่มี FTA กัวเตมาลาเคย

ส่งออกน ้ าตาลมูลค่า 150 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ/ปี แต่ในขณะน้ีหอการคา้กวัเตมาลา-เกาหลีใต ้(Camcor) ประเมิน

วา่อาจส่งออกน ้าตาลมูลค่าเพียง 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของ CONADESUCA รายงานว่า ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  โรงงาน

น ้ าตาล 49 โรงงานของเม็กซิโก ผลิตน ้ าตาลได้ 3.096 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 22% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ในปีน้ีมี

พื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยสูงถึง 397,000 แฮกแต เทียบกับ 362,000แฮกแต ในปีท่ีแล้ว โรงงานน ้ าตาล Central El 

Potrero ประกาศว่าจะกลบัมาด าเนินการผลิตต่อในไม่ช้าหลงัจากเกิดการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรท าให้หยุดการ

ผลิต 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 จากขอ้มูลของ JSG Commodities  ระบุวา่ ความตอ้งการน ้าตาลในสหรัฐฯยงัอยู่

ในระดบัต ่า เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส และตวัเลขล่าสุดของ USDA อาจเป็นการประเมินท่ีสูง

เกินไป ท าให้ USDA อาจคาดการณ์อตัราส่วนสต็อกน ้ าตาลต่อการใช้งานท่ี 14.1% ในการรายงานคร้ังถดัไป 

แมว้า่ตวัเลขอาจใกลเ้คียงกบั 14.8% ก็ตาม  ขณะท่ีในรัฐหลุยเซียน่าพบวา่มีผลผลิตออ้ยสูงเป็นประวติัการณ์ในปี

น้ี  แต่โรงงานในชายฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกจะไม่ผลิตน ้ าตาลทรายดิบ ดว้ยเหตุน้ีนกัลงทุนในตลาดจึงคาดวา่

ราคาน ้ าตาลในสหรัฐฯจะยงัคงทรงตวัในปี 2564/2565 ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัในรัฐหลุยเซียน่า (LSU Ag Center) 

กล่าวว่า การปลูกออ้ยดูเหมือนจะรอดพน้จากปัญหาสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น แม้ว่าอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 

สัปดาห์เพื่อใหแ้น่ใจ 
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 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 CNC สหภาพเกษตรกรของเม็กซิโกประกาศวา่ โรงงานน ้ าตาล Adolfo Lopez 

Mateos ใน Tuxtepec ได้ตกลงท่ีจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกและจดัเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบ โกดงัของ

โรงงานถูกชาวไร่ปิดในช่วง 12 วนัท่ีผา่นมา  สหภาพแรงงานของเม็กซิโกอธิบายวา่ เม็กซิโกควรผลิตน ้ าตาลได ้

6.1 ลา้นตนั ในปีน้ีเทียบกบัความตอ้งการ 4 ลา้นตนั ดงันั้นจึงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ จ  าเป็นจะตอ้งส่งออก 2 ลา้น

ตัน เพื่อหยุดราคาน ้ าตาลในประเทศไม่ให้ลดลง ขณะท่ีหอการค้าแห่งชาติของอุตสาหกรรมน ้ าตาลและ

แอลกอฮอล์ (CNIAA) กล่าววา่ หน่วยงานดา้นภาษีและศุลกากรไดต้กลงท่ีจะด าเนินการต่อตา้นการลกัลอบการ

น าน ้าตาลเขา้ประเทศ 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาล Batatais ของบราซิลได้เร่ิมการเก็บเก่ียวในเมืองริเบลราโอ    

เปรโต ้(อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐเซาเปาโล) ในขณะท่ีโรงงานน ้ าตาล 7 โรงงานในรัฐปารานาก าลงั

วางแผนท่ีจะเร่ิมหีบออ้ยในเดือนน้ี ส่วนโรงงานน ้ าตาลท่ีเหลือจะเร่ิมในเดือนเมษายน  ผูผ้ลิตในบราซิลไดมี้การ

ท าราคาล่วงหนา้ไปแลว้ 80% ของเป้าหมายในการส่งออก ตามประมาณการณ์ของสมาคมผูผ้ลิตพลงังานชีวภาพ

ของรัฐปารานา (Alcopar)  ในขณะเดียวกนับริษทั Zilor ในรัฐเซาเปาโล กล่าววา่ ไดข้ายน ้ าตาลล่วงหน้าไปแลว้ 

85% ของการเก็บเก่ียวในปี 2564/2565 ท่ี 1,409 เรียลบราซิล/ตนั เม่ือเทียบกับ 1,281 เรียลบราซิล/ตนัในปี 

2563/2564 ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 416 ล้านเรียลบราซิล (74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 

2563/2564 และลดหน้ีลง 11% 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 Conab คาดวา่บราซิลจะผลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 ไดม้ากเป็นประวติัการณ์ท่ี 

41.48 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 40% และผลิตเอทานอล 32.85 ล้านตนั ลดลง 8% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า  ในอนาคต

อุตสาหกรรมน ้าตาลน่าจะยงัคงไดรั้บประโยชน์จากราคาท่ีสูงข้ึนและอตัราแลกเปล่ียนในปี 2564/2565 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 จากขอ้มูลของ Cargonave พบวา่ สายการเดินเรือส าหรับการส่งออกถัว่เหลือง

ของบราซิลในเมืองซานโตสมีจ านวนมากถึง 70 ล า และเมืองปารานากัว 50 ล า เพิ่มข้ึนจาก 58 และ 32 ล า 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ความล่าชา้ในการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองเน่ืองจากฝนตกท าให้การส่งออกในเดือน

กุมภาพนัธ์ลดลง 40% ซ่ึงน่าจะส่งผลให้ในเดือนมีนาคมมีการส่งออกถัว่เหลืองมากถึง 15 ลา้นตนั และฝนจะยงั

ส่งผลกระทบต่อการขนถ่ายสินคา้ StoneX กล่าววา่ การคาดการณ์ปริมาณน ้ าฝนท่ีสูงกวา่ปกติในอีกสองสัปดาห์

ขา้งหน้าอาจท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง ขณะเดียวกนั MEIR Commodities กล่าวว่า การจดัสายเรือและปัญหา

อุปทานในบราซิลส่งผลให้ตลาดหันไปให้ความสนใจน ้ าตาลของอินเดีย การเสนอขายน ้ าตาลทรายดิบท่ี 405-

410 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ท าใหน้ ้าตาลของอินเดียสามารถแข่งขนัได ้
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 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา Sao Paulo, Goias และ Minas Gerais ไดรั้บฝนไม่เพียงพอ 

ตามรายงานของ Esalq's Tempocampo ทางด้าน Parana และ Mato Grosso do Sul มีฝนตกท่ีดีกว่าส่งผลให้

ผลผลิตออ้ยของบราซิลน่าจะมีประมาณ 566-617 ลา้นตนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการคาดการณ์ของ Conab ท่ี 606 ลา้น

ตนั 

 บราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบได ้1.85 ลา้นตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ เพิ่มข้ึน 43% จากปีท่ีแลว้ 

ยุโรป 

 วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ในเดือนกุมภาพนัธ์ รัสเซียส่งออกน ้ าตาลทรายขาวทางรถไฟ 31,800 ตนั เทียบ
กบัในเดือนมกราคม 16,900 ตนั นอกจากน้ีประเทศในเอเชียกลางยงัน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบประมาณ 60,000 ตนั
ในปี 2564 และน่าจะน าเขา้เพิ่มอีก 275,000 ตนั ในอีก 2 เดือนขา้งหน้าเทียบกับในปีท่ี 2563 ท่ี 473,000 ตนั 
ขณะเดียวกนัราคาน ้ าตาลในประเทศของรัสเซียยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาขายปลีกยงัคงท่ี เครือข่าย
คา้ปลีกในภูมิภาค Kirov เร่ิมมีการจ ากดัการซ้ือน ้ าตาลท่ี 5 กก. เน่ืองจากรัสเซียอาจประสบปัญหาอุปทานไม่
เพียงพอในช่วงฤดูร้อน 
 วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 ราคาน ้ าตาลในประเทศของรัสเซียสูงถึง 43,000 รูเบิล/ตนั (581.2 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั) ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ เพิ่มข้ึน 55% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ีราคาน ้ าตาลตลาดลอนดอนอยูท่ี่ 
486.4 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซ่ึงเพิ่มข้ึน 17.7% เม่ือเทียบกับปีก่อน  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนมหวาน 
(ASKOND)  เรียกร้องใหรั้ฐบาลรัสเซียแทรกแซงเพื่อหยดุไม่ใหร้าคาน ้าตาลในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอีก 
 วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 รัสเซียควรจะผลิตน ้ าตาลได ้5.13 ลา้นตนัในปี 2563/2564 ลดลงจาก 7.9 ลา้น
ตนัในปีก่อนหนา้ ตามขอ้มูลขององคก์ารน ้ าตาลระหวา่งประเทศ (International Sugar Organization - ISO) ส่ิงน้ี
น่าจะท าให้สต๊อกน ้ าตาลของรัสเซียลดลงมาอยู่ท่ี 2.16 ล้านตนั ลดลงจาก 3.23 ล้านตนั ในช่วงเร่ิมตน้ฤดูกาล 
ในขณะท่ีการส่งออกน่าจะลดลงจาก 1.7 ลา้นตนั เหลือเพียง 300,000 ตนั 
เอเชีย 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 หวัหนา้สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย มีความหวงัวา่อินเดียพร้อม

ท่ีจะส่งออก จากเป้าหมายการส่งออก 6 ล้านตนั ซ่ึงจะช่วยให้ลดการเกินดุลของน ้ าตาลในประเทศ ทางด้าน 

Balrampur Chini กล่าววา่ การส่งออกน่าจะสูง ถึง 5-6 ลา้นตนั แมว้า่การส ารวจตลาดพบวา่ นกัลงทุนคาดวา่การ

ส่งออกน ้ าตาลของอินเดียจะอยูท่ี่ประมาณ 4.9 ลา้นตนั การท่ีราคาน ้ าตาลทั้งตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอน

ลดลงในวนัท่ี 3 มีนาคม เป็นผลมาจากตวัเลขการผลิตการผลิตของอินเดียซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีแลว้ 20% และคาดวา่ใน

ขั้นสุดทา้ยผลผลิตน ้าตาลอาจเกิน 30.2 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 ผูส่้งออกของอินเดียไม่ไดล้งนามในสัญญาการส่งออกกบัอิหร่านเพิ่มเติมอีก 

เน่ืองจากประเทศมีเงินรูปีอยูใ่นระดบัต ่าอิหร่านสะสมเงินรูปีจากการส่งออกน ้ามนัไปยงัอินเดีย แต่ไม่สามารถ 
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ส่งออกน ้ ามนัได้อีกต่อไปเน่ืองจากมาตรการคว  ่าบาตรของสหรัฐฯท่ีเข้มงวดข้ึน  MEIR Commodities India 

กล่าววา่ ผูส่้งออกน ้าตาลอาจเปล่ียนไปใชเ้งินยโูรแทน 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 All India Sugar Traders Association (AISTA) รายงานวา่ จนถึงขณะน้ีโรงงาน

น ้ าตาลในอินเดียท าสัญญาเพื่อส่งออกน ้ าตาลไปแล้ว 3.3 ล้านตนั ซ่ึงน ้ าตาล 1.6 ล้านตนั ถูกขนส่งออกจาก

โรงงานแล้ว มีการตั้งเป้าการส่งออกน ้ าตาลทั้งหมดในฤดูกาลน้ีไวท่ี้ 4.3 ล้านตนั เทียบกบัท่ีสมาคมโรงงาน

น ้ าตาลของอินเดีย ISMA คาดการณ์ไวท่ี้ 6 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน Czarnikow คาดว่าการส่งออกจะอยู่ท่ี

ประมาณ 4.5 ลา้นตนั  และคาดวา่ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์น่าจะบรรเทาลงในไตรมาสท่ีสอง อินเดีย

จ าเป็นจะตอ้งส่งออกใหม้ากท่ีสุดก่อนท่ีฤดูมรสุมจะเร่ิมในไตรมาสท่ีสาม ขณะท่ี AISTA คาดวา่สถานการณ์จะดี

ข้ึนในช่วงกลางเดือนเมษายน ส่วนทางดา้น ISMA ตั้งขอ้สังเกตวา่ ในรัฐมหาราษฏระยงัคงมีปัญหาในการขนส่ง

น ้าตาลจากโรงงานไปยงัท่าเรืออนัเป็นผลมาจากการขาดแคลนรถบรรทุก 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 อินเดียผลิตน ้ าตาลได้ 23.377 ล้านตนั ในปีการ

ผลิต 2563/2564 ลดลง 20% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ผลผลิตในรัฐมหาราษฏระสูงถึง 8.485 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.07 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีรัฐอุตรประเทศผลิตน ้าตาลได ้7.42 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ท่ี 

7.686 ล้านตนั  ในปีน้ีมีโรงงานน ้ าตาล 502 โรงงานท่ีเปิดด าเนินการ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 453 โรงงาน ในปีท่ีแล้ว 

แม้ว่าโรงงานน ้ าตาล 98 โรงงานจะยุติการเก็บเก่ียวไปแล้วเทียบกับ 70 โรงงาน ในวนัเดียวกันของปีท่ีแล้ว  

โรงงานน ้าตาลอาจตอ้งพยายามเพื่อจดัการกบัหน้ีท่ีคา้งช าระในปีน้ี เน่ืองจากราคาน ้าตาลอยูใ่นระดบัต ่า ขณะท่ีมี

การเรียกร้องให้เพิ่มราคาสนบัสนุนขั้นต ่า (MSP) ของน ้ าตาลเป็น 34.5 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) จากเดิม

ท่ี 31 รูปี/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 โรงงานน ้าตาลของอินเดียไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีข้ึนโดยเปล่ียนเป็นการส่งออก

แทนการขายในประเทศ เน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน แต่ขณะน้ีก าลงัประสบปัญหาในการส่งออกน ้ าตาล

ทรายขาวเน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ตามรายงานของ All India Sugar Traders Association  

ขอให้รัฐบาลอินเดียเปิดโควตา้การส่งออกเพิ่มอีก 1 ลา้นตนั ส าหรับน ้ าตาลทรายดิบโดยเฉพาะ  อยา่งไรก็ตาม

ผูเ้ช่ียวชาญกล่าววา่ โรงงานอาจไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีผลผลิตของน ้ าตาลทรายดิบและอาจตอ้งการ

ส่งออกน ้ าตาลทรายขาวคุณภาพต ่าจ  านวนมากแทน  ยิ่งไปกว่านั้นราคาน ้ ามนัดีเซลท่ีพุ่งสูงข้ึนท าให้อตัราค่า

ขนส่งภายในประเทศสูงข้ึนถึง 25% ทางด้าน All India Transporters Welfare Association (AITWA) กล่าวว่า 

ภาพรวมจากการส ารวจตลาดพบวา่อินเดียน่าจะส่งออกน ้ าตาลไดเ้พียง 4.9 ลา้นตนั ในปีน้ีซ่ึงลดลง 20  % จาก

เป้าหมายของรัฐบาล 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 ในเดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 โรงงานน ้ าตาลของอินเดียขายน ้ าตาล

ได ้8.769 ลา้นตนั  ลดลงจาก 9.063 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ตามขอ้มูลท่ีวเิคราะห์โดย สมาคม 
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โรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA  ยอดขายในปีน้ีเท่ากบัโควตาการขายท่ีรัฐบาลอินเดียจดัสรรไวท่ี้ 8.7 ลา้นตนั 

แม้ว่ายอดขายจากรัฐมหาราษฏระจะต ่ากว่าโควตา้ 24.71% ขณะท่ียอดขายในรัฐอุตรประเทศสูงกว่าโควต้า 

13.91% และส่งออกประมาณ 703,000 ตนั  ส าหรับการส่งออก ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 ซ่ึงลดลงจาก 1.339 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 รัฐบาลอินเดียก าหนดโควตา้การขายน ้ าตาลในเดือนมีนาคมเป็น 2.1 ลา้นตนั

เท่ากบัเดือนมีนาคมปีท่ีแล้ว และเพิ่มข้ึนจาก 1.7 ล้านตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์   ทั้งน้ีแหล่งข่าวกล่าวว่า ความ

ตอ้งการน ้ าตาลน่าจะไดรั้บการสนบัสนุนจากเทศกาลท่ีก าลงัจะมาถึง และการเร่ิมตน้ของฤดูร้อน  ขณะท่ีมูลค่า

หุน้ของ Praj Industries ก็เพิ่มสูงข้ึน โดยคาดวา่ราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงจะท าใหก้ารผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล 

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เกษตรกรในรัฐอุตรประเทศ วิจารณ์การตดัสินใจท่ีจะไม่เพิ่มราคาออ้ยท่ีรัฐ

แนะน า(SAP) ของรัฐอุตรประเทศในฤดูกาลน้ี ท่ามกลางตน้ทุนการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีสูงข้ึน  นกัการเมืองฝ่าย

คา้นเนน้ย  ้าวา่ เกษตรกรก าลงัล าบากเน่ืองจากการจ่ายเงินล่าชา้ นอกจากน้ียงัเรียกร้องใหเ้กษตรกรแสดงความไม่

พอใจในการส ารวจความคิดเห็นของรัฐในปีหนา้  ในการตอบสนองรัฐบาลของรัฐช้ีใหเ้ห็นถึงนโยบายท่ีน าไปสู่

การเติบโตของผลผลิต แผนการเปิดหน่วยน ้าตาลโตนด และการมุ่งเนน้ไปท่ีการเพิ่มผลผลิตเอทานอล 

 วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 มณฑลกวางสีผลิตน ้ าตาลได ้5.56 ลา้นตนั ลดลง 

181,000 ตนั จากปีก่อน และผลผลิตรวมขั้นสุดทา้ยอาจสูงถึง 6.25 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 250,000 ตนั จากปีก่อน 

นอกจากน้ียงัมีการปลูกออ้ยใหม่ประมาณ 1.5 ล้านมู (100,000 แฮกแต) ในฤดูกาลน้ี ท าให้มีพื้นท่ีปลูกอ้อย

ทั้งหมด 11.4 ลา้นมู (760,000 แฮกแต) เพิ่มข้ึน 250,000 มู (17,000 แฮกแต) จากปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ฤดูการผลิตในมณฑลกวางสีก าลงัจะส้ินสุดลง และภูมิภาคน้ีผลิตน ้ าตาลได ้5.8 

ลา้นตนั ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้เล็กนอ้ย โรงงานน ้ าตาลขายน ้าตาลได ้1.92-1.97 ลา้นตนั 

ลดลงประมาณ 500,000 ตนั ซ่ึงสามารถผลักดันสินคา้คงเหลือได้ ในขณะเดียวนักวิเคราะห์ท้องถ่ินกล่าวว่า 

ความตอ้งการใชน้ ้าตาลอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากเป็นช่วงปลายเทศกาลวนัหยดุขณะท่ีราคาน ้าตาลค่อนขา้งคงท่ี ใน

อนาคตการเพิ่มข้ึนของราคาตลาดโลกอาจหนุนราคาน ้ าตาลในประเทศให้สูงข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการน าเขา้และ

ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

 วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 โรงงานน ้าตาลในอินโดนีเซียก าลงัค านวณวา่จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเท่าใดในการ

ปรับสายการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐาน ICUMSA น ้ าตาลทรายดิบใหม่ ซ่ึงลดลงเหลือ 200 จาก 1,200 ก่อนหน้า

น้ีเพื่อรองรับน ้ าตาลจากอินเดีย  สมาคมน ้ าตาลของอินโดนีเซีย (AGI) ตั้งข้อสังเกตว่าการปรับราคาอาจมี

ค่าใชจ่้ายสูงและ โรงงานจะไม่ไดรั้บผลก าไรจากการลงทุนเน่ืองจากราคาขายเท่ากนั 

 กระทรวงการคา้ของอินโดนีเซีย กล่าววา่ มีการน าเขา้น ้ าตาลมากพอ เพื่อใหค้รอบคลุมความตอ้งการใช้

น ้าตาลในเดือนรอมฎอนและวนัอีด 
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 วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 กรมคุม้ครองการคา้ของเวยีดนาม อนุญาตใหผู้น้ าเขา้บางรายยืน่ขอยกเวน้ภาษี

ตอบโตก้ารทุ่มตลาดของการน าเขา้น ้าตาลจากประเทศไทย  ซ่ึงแจง้วา่จนถึงขณะน้ีไดรั้บใบขออนุญาตมาแลว้ 1 

ฉบบั กระทรวงการคา้คาดวา่จะเสร็จส้ินการสอบสวนการต่อตา้นการทุ่มตลาดภายในกลางปี 2564 สมาคมออ้ย

และน ้ าตาลของเวียดนาม (VSSA) กล่าววา่ ภาษีดงักล่าวจะกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในอุตสาหกรรมน ้าตาล และ

คาดการณ์วา่โรงงานน ้ าตาลอีก 4 โรงงาน จะหยดุด าเนินการผลิตในปี 2563/2564 เน่ืองจากมีออ้ยไม่เพียงพอ ท า

ใหมี้โรงงานน ้าตาลท่ียงัด าเนินการผลิตทั้งหมด 25 โรงงาน 

 วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 กรมอาหารของปัญจาบ กล่าวว่า ปากีสถานน่าจะผลิตน ้ าตาลได ้5.5 ลา้นตนั 

ในปีน้ี เพิ่มข้ึนจาก 5.2 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความสนใจของรัฐบาลและส่ือท า

ให้โรงงานน ้ าตาลผลิตน้อยลง เพื่อหลีกเล่ียงการจ่ายภาษี  ตวัแทนจ าหน่ายกล่าววา่ 50% ของโรงงานน ้ าตาลปิด

หีบไปแลว้ โดยคาดวา่ฤดูการผลิตจะส้ินสุดลงในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหน้า  ในท านองเดียวกนัสมาคมโรงงาน

น ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) เปิดเผยรายงานซ่ึงกล่าวถึงผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 14% ในปีน้ี ขณะท่ีค่าความหวาน

ของน ้ าตาลคาดว่าจะยงัคงอยู่ในค่าเฉล่ีย 5 ปี  อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวคาดว่าราคาขายปลีกจะยงัคงอยู่ใน

ระดบัสูง 

 
วจิารณ์และความเห็น  

หลงัจากตลาดมีการปรับฐานในสัปดาห์ท่ีผา่นมาและมีการตอบสนองต่อข่าวทั้งทางดา้นราคาน ้ามนัและ

ผลผลิตของอินเดียท่ีเพิ่มข้ึน โดยในสัปดาห์น้ีตลาดดูมีแนวโนม้ท่ีจะปรับข้ึนหลงัจากท่ีไดป้รับฐาน บวกกบัการ

ตอบสนองต่อข่าวดีของความตอ้งการน ้าตาลท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองจากทั้งโลก และปัจจยัต่างๆท่ีท าใหก้ารส่งออก

เป็นไปไดล่้าชา้ทั้งจากบราซิลและอินเดีย 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  2 มีนาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 219,720 ล็อต หรือประมาณ 11.16 ลา้นตนั ลดลง 16,869 ล็อต ประมาณ 

856,945.2 ตนั หรือ  7.13% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 236,589 ล็อต หรือประมาณ 12.02 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (23 กุมภาพนัธ์ 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

8 มีนาคม 2564 


