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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่3-7 พฤษภาคม 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (3-7 พฤษภาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 18 ของปี 2564 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยด้วยราคาท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับการ
รายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลลดลง จากสัญญาณการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในอินเดีย 
โดยสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดียรายงานว่า ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 
เมษายน 2564 เพิ่มข้ึน 16% เป็น 29.92 ลา้น จากเดิมท่ี 25.81 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้เน่ืองจากผลผลิตและการหีบ
ออ้ยเพิ่มข้ึน หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ข้ึนไปแตะระดบัสูงสุด
ในรอบ 2 เดือน ท่ี 17.89 เซนต ์เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม ก่อนท่ีปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยในวนัสุดทา้ยของสัปดาห์  โดย
ปัจจยัหลกัท่ีหนุนราคาน ้ าตาลยงัคงเป็นความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้ าตาลในตลาดโลกท่ีคาดว่าจะลดลงทั้งใน
บราซิลและยโุรป  

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.69-17.89  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.49 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.51 เซนต์ หรือ 3.00%  และราคาน ้ าตาลตาม
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.65-17.81 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 
17.56 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.70 เซนต ์หรือ 4.15% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
7 พฤษภาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564  17.89   16.69  16.98 17.49 +0.51 
ตุลาคม 2564  17.81   16.65  16.86 17.56 +0.70 
มีนาคม 
มีนาคม 

2565  17.68   16.69  16.81 17.56 +0.75 
พฤษภาคม 2565  16.77   15.88  15.89 16.67 +0.78 
กรกฎาคม 2565  16.15   15.40  15.39 16.07 +0.68 
ตุลาคม 2565  15.85   15.11  15.16 15.79 +0.63 
มีนาคม 2566  15.83   15.11  15.21 15.77 +0.56 
พฤษภาคม 2566  14.96   14.29  14.38 14.91 +0.53 
กรกฎาคม 2566  14.32   13.71  13.83 14.30 +0.47 
ตุลาคม 2566  14.00   13.43  13.58 13.99 +0.41 
มีนาคม 
มีนาคม 

2567  14.00   13.50  13.65 14.00 +0.35 

ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวในตลาดรายงานว่า สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน ้ าตาลทรายดิบตลาด

นิวยอร์คลดลงเหลือ 17.47 เซนต/์ ปอนด์ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม เน่ืองจากตลาดคาดวา่อาจมีการเทขายไดใ้นเร็วๆ

น้ี โดยส่วนต่างท่ีลดลงระหวา่งสัญญาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ราคาคาดวา่จะอยูใ่นแนวรับท่ี 17.20  
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เซนต/์ปอนด์อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากผลผลิตในบราซิลลดลง  การคาดการณ์โดยเฉล่ียของ บริษทั 21 แห่ง ส าหรับ

ผลผลิตออ้ยปี 2564/2565 ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปัจจุบนัอยูท่ี่ 577.12 ลา้นตนั ลดลง 4.68% เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ ขณะเดียวกนั UNICA ตั้งขอ้สังเกตว่า 90% ของออ้ยในเซาเปาโลจะประสบปัญหาการขาดน ้ า ขณะท่ี JOB 

Economia กล่าววา่ ผลผลิตออ้ยอาจลดลง 7% 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนดชันีราคาอาหารของ FAO ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2557 เน่ืองจากในปีน้ีราคาน ้าตาลสูงข้ึน 60% FAO อา้งถึงความเสียหายของผลผลิตออ้ยและบีทใน

บราซิลและฝร่ังเศสวา่เป็นสาเหตุของราคาน ้าตาลท่ีพุง่สูงข้ึน ดา้น Kraft Heinz และ Mondelez International 

กล่าววา่ ตน้ทุนในการผลิตน ้ าตาลท่ีสูงข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อก าไร ขณะท่ี Kellog แสดงความคิดเห็นในท านอง

เดียวกนั แต่ตั้งขอ้สังเกตวา่ ความตอ้งการขนมขบเค้ียวยงัคงอยูใ่นระดบัสูงแมว้า่มาตรการ Lockdown โคโรนา

ไวรัสจะผอ่นคลายลงแลว้ 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 Datagro คาดการณ์น ้ าตาลเกินดุลทัว่โลกในปี 2564/2565 ไวท่ี้ 2.74 ลา้นตนั 
(ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565) จากท่ีขาดดุล 1.51 ลา้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในไทยและรัสเซีย 
จะชดเชยผลผลิตท่ีลดลงในบราซิลและยุโรป ทางดา้น Commerzbank เห็นดว้ยวา่ราคาน ้ าตาลไม่น่าจะเพิ่มข้ึนถึง
ระดบัท่ีเคยเห็นเม่ือตน้ปี แต่ยงัคงเพิ่มการคาดการณ์ราคาส าหรับไตรมาสท่ี 4 อยูท่ี่ 16 เซ็นต/์ปอนด ์ 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ตวัเลขการผลิตน ้ าตาลล่าสุดของอินเดียสร้างแรงกดดนัต่อราคาน ้ าตาลใน

นิวยอร์คในวนัท่ี 3 พฤษภาคม แมว้่านกัวิเคราะห์จ านวนมากจะลดประมาณการณ์ผลผลิตในภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลไปแลว้ก็ตาม  ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์กคาดวา่จะอยูใ่นช่วง 16-18 เซนต/์ปอนด ์ตามการวเิคราะห์จาก 

Marex Spectron  และอธิบายวา่ ราคาน ้าตาลต ่ากวา่ 16 เซนต/์ปอนด ์บราซิลจะผลิตน ้าตาลนอ้ยกวา่เอทานอล และ

หากราคาน ้าตาลสูงกวา่ 18 เซนต/์ปอนด ์อินเดียจะส่งออกโดยไม่ตอ้งมีเงินอุดหนุน 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม2564 
ส้ินสุดระยะเวลาการ ซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ปรากฎว่ามีการส่งมอบน ้ าตาลต่อตลาดเป็นจ านวน 
11,351 ล็อต หรือประมาณ 576,631 ตนั โดยมีบริษทัรับมอบน ้ าตาลไดแ้ก่ Louis Dreyfus 10,151 ล็อต (515,671 
ตนั) และ Honors Comm 1,200 ล็อต (60,960 ตนั) ส่วนผูส่้งมอบไดแ้ก่ Raizen 5,540 ล็อต (281,432 ตนั), Viterra 
1,822 ล็อต (92,558 ตนั), Sucden 1,429 ล็อต (72,593 ตนั), Tereos  1,378 ล็อต (70,002 ตนั), Czarnikow 1,083 
ล็อต (55,016 ตนั) และ Man 99 ล็อต (5,029 ตนั)  โดยเป็นน ้ าตาลจากบราซิล 11,252 ล็อต (571,601 ตนั) และ 
นิการากวั 99 ล็อต (5,029 ตนั) 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 การส้ินสุดสัญญาเดือนพฤษภาคมของน ้าตาลตลาดนิวยอร์ค พบวา่มีการส่ง

มอบน ้าตาลประมาณ 575,000 ตนั ส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลท่ีส่งออกโดยบราซิล แหล่งข่าวกล่าววา่ Louis Dreyfus 

เป็นผูรั้บน ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุด และ Raizen เป็นผูส่้งมอบรายใหญ่ท่ีสุด ปริมาณดงักล่าวเป็น 1 ใน 4 ของการส่ง

มอบของเดือนพฤษภาคม ซ่ึง Traders ใหเ้หตุผลวา่ เน่ืองจากการเก็บเก่ียวท่ีล่าชา้ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 Datagro คาดการณ์วา่ในปี 2564/2565 บราซิลจะเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยได ้623 

ลา้นตนั ซ่ึงในจ านวนน้ีไดร้วมผลผลิต 572 ลา้นตนั ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลดว้ย ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 

36.3 ลา้นตนั และเอทานอลจากออ้ย 28.4 พนัลา้นลิตร เน่ืองจากโรงงานจะเพิ่มการผลิตน ้ าตาลให้ไดสู้งสุดขณะท่ี

การผลิตเอทานอลจากขา้วโพดจะสูงถึง 3.4 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 33% ทางดา้น Pecege คาดวา่การผลผลิตออ้ยใน

ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะอยูท่ี่ 580 ลา้นตนั ขณะเดียวกนัเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นเดือนท่ีแหง้แลง้ท่ีสุดเป็น

อนัดบั3 ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้บริษทัต่างๆลดแนวโน้มการผลิตในภูมิภาคน้ีมากข้ึน ส่วนทางด้าน 

Usina Alta Mogiana คาดวา่จะมีน ้ าตาลและเอทานอลเพียงพอท่ีจะรองรับต่อความตอ้งการ แต่ไดเ้ตือนวา่ตน้ทุน

การผลิตจะเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ผูเ้ช่ียวชาญของ Esalq / USP คาดการณ์วา่ผลผลิตออ้ยส่วนใหญ่ในภาคกลาง-

ใต้ของบราซิลจะได้รับความเสียหาย 30% แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในเดือนพฤษภาคมก็ตาม ซ่ึงสูงกว่าการ

คาดการณ์ของตลาดท่ีคาดวา่จะไดรั้บความเสียหายประมาณ 6-10% ขณะท่ี Trader รายหน่ึงในเซาเปาโลกล่าววา่

สภาวะแห้งแลง้น้ีจะยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน ท าใหผ้ลผลิตออ้ยลดลงเหลือ 560-570 ลา้นตนั การคาดการณ์

ผลผลิตในช่วงคร่ึงแรกเดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี 93% และคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคมจะต ่ากว่าปกติ 12% ตาม

ขอ้มูลของ S&P Global Platts ทั้งน้ี Esalq / USP ยงัตั้งขอ้สังเกตอีกวา่ การคาดการณ์น้ีเผื่อไวส้ าหรับสภาพอากาศ

ท่ีแหง้แลง้มากข้ึน 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 Inmet คาดการณ์ว่าบราซิลจะเจออากาศแห้งแล้งในตอนกลางของภาค

ตะวนัตกและทางตอนใตไ้ปอีก 10 วนั ทาง S&P Global Platts ประมาณการณ์วา่ผลผลิตขา้วโพดจะลดลงจากภยั

แล้ง ส่วนทางสภาบนั Mato Grosso Institute of Agricultural Economics (Imea) ได้ลดผลผลิตขา้วโพดลงเหลือ 

34.6 ลา้นตนั จาก 35 ลา้นตนั 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนบราซิลส่งออกน ้าตาลและโมลาส 1.9 ลา้นตนั ลดลง 3.6% 

จากเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึน 25.7% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ท าใหก้ารส่งออกในปีน้ีอยูท่ี่ 7.7 ลา้นตนั ซ่ึง

เพิ่มข้ึน 32% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้  ประเทศในอาหรับและเอเชียซ้ือน ้าตาลมากท่ีสุดในไตรมาสแรก ตามขอ้มูล

ของ Safras & Mercado  ผูน้ าเขา้รายใหญ่ท่ีสุดในแง่ของมูลค่าคือ บงักลาเทศ และตามมาดว้ยอินโดนีเซีย 

Marex Spectron ตั้งขอ้สังเกตวา่ ท่าเรือซานโตสอาจมีน ้าตาลท่ีก าลงัจะส่งออก 2.4 ลา้นตนั อยา่งท่ีเคย

เห็นในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 StoneX ลดการคาดการณ์ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจาก 586 

ลา้นตนั เหลือ 567-578 ลา้นตนั เน่ืองจากสภาพแหง้แลง้ ผลผลิตน ้าตาลยงัคงแทบจะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 36 ลา้นตนั 
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เน่ืองจากโรงงานจะท างานไดต้ ่ากวา่ก าลงัการผลิต และขยายฤดูกาลเพื่อผลิตน ้าตาลให้มากข้ึน  Job Economia ตั้ง

เป้าผลผลิตออ้ยไวท่ี้ 576.4 ลา้นตนั และผลผลิตน ้าตาลท่ี 37.2 ลา้นตนั และเอทานอล 24.5 พนัลา้นลิตร  โดยตก

ลงกนัวา่การสูญเสียการผลิตจะส่งผลกระทบต่อเอทานอลเป็นหลกั 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 หวัหนา้ของ Archer Consulting ระบุวา่ เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้การซ้ือจากกองทุน

ตามรายงาน COT ล่าสุดแสดงใหเ้ห็นวา่ การถือตัว๋ซ้ือหายไปกวา่ 30,000 ล็อต นอกจากน้ียงักวา่ววา่มีก าลงัขายท่ี

จ ากดั แต่ช่วงห่างของราคาไม่ไดช้ี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน ้ าตาลจริง ตลาดยอมรับวา่มีความเส่ียงในแง่

ของอุปทานจากบราซิล แต่การส่งออกท่ีสูงข้ึนจากอินเดียและไทยน่าจะชดเชยได ้

ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานในเซาเปาโล ประเทศบราซิลลดลง 0.59% ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 

ในขณะท่ีแอนไฮดรัสเพิ่มข้ึน 0.37% ตามขอ้มูลของ Cepea / Esalq  ส่วนราคาไฮดรัสในป๊ัมเพิ่มข้ึน 2.5% ในขณะ

ท่ีน ้ ามนัเบนซินเพิ่มข้ึน 0.44% ตามขอ้มูลของ ANP  ส าหรับภาพรวมในเดือนเมษายน ไฮดรัสราคาเพิ่มข้ึน 

0.72% และน ้ามนัเบนซินราคาเพิ่มข้ึน 0.25% 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดวา่ ในปี 2564/2565 อาร์เจนตินาจะ

ผลิตน ้ าตาลได ้1.55 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.83 ลา้นตนั จากปีก่อนหนา้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากภยัแลง้  การส่งออก

จะลดลงจาก 240,000 ตนั เหลือ 220,000 ตนั ในขณะเดียวกนัหัวหน้าของ Compania Azucarera Los Balcanes 

แยง้วา่อาเจนติน่าอาจกลายเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลก เน่ืองจากการพยายามยุติการใชเ้ช้ือเพลิง

ฟอสซิลภายในปี 2573 นโยบายใหม่จะถูกน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมการลงทุน 

อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 สหภาพแรงงานออ้ย STIASRM ในรัฐมอเรโลส ประเทศเม็กซิโกกล่าววา่ 

จนถึงขณะน้ีมีการผลิตน ้าตาลในพื้นท่ี 90,879 ตนั จากออ้ย 641,655 ตนั  ยงัคงตอ้งมีการบดออ้ยอีกประมาณ 

100,000 ตนัและคาดวา่จะส้ินสุดฤดูกาลในวนัท่ี 20-25 พฤษภาคม  เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัปัญหาผลผลิตออ้ยท่ีไม่

ดีและความล่าชา้ของโรงงานน ้าตาล 

ยุโรป 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 UGC รายงานวา่ รัสเซียน าเขา้น ้าตาลทรายขาวรวม 20,000 ตนั ในเมือง 

Novorossiysk และ Vladivostok การน าเขา้อาจเพื่อทดสอบเครือข่ายการจดัจ าหน่ายและความเป็นไปไดข้องการ

น าเขา้ภายใตโ้ควตา้ 350,000 ตนั ท่ีเพิ่งไดรั้บการอนุมติั Sugar.ru กล่าววา่การหวา่นเมล็ดบีทในพื้นท่ี Krasnodar 

ยงัคงล่าชา้ไปอีกกวา่ 3 สัปดาห์ และฝนท่ีตกมากข้ึนอาจหมายความวา่พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดอาจลดลงต ่ากวา่ 

191,000 แฮกแต ท่ีวางแผนไว ้
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วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม ยเูครนน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 26,200 ตนั ใน

ราคาเฉล่ีย 480 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ตามขอ้มูลของศุลกากร  จนถึงขณะน้ีมีการออกใบอนุญาตส าหรับน าเขา้

น ้าตาลทรายดิบไปแลว้ 170,000 ตนั จากโควตา้ทั้งหมด 260,000 ตนั  หวัหนา้โรงงาน Gnidavsky กล่าววา่ 

โรงงานจะเร่ิมละลายน ้าตาลท่ีน าเขา้เป็นน ้าตาลทรายขาวในวนัท่ี 10 พฤษภาคม ซ่ึงจะช่วยใหร้าคาน ้าตาลใน

ประเทศต ่าลง 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดการณ์วา่ ในปี 2564/2565 สหภาพ

ยุโรปจะผลิตน ้ าตาลได ้15.8 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 14.717 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 และตั้งเป้าความตอ้งไวท่ี้ 

16.75 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 16.6 ลา้นตนั ดว้ยเหตุน้ีสหภาพยุโรปคาดวา่จะส่งออกน ้ าตาล 1 ลา้นตนั และน าเขา้ 2 

ลา้นตนั ซ่ึงเป็นตงัเลขท่ีสอดคลอ้งกบั 2563/2564 

เอเชีย 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 All India Sugar Trade Association รายงานวา่ อินเดียจะสามารถเร่ิมส่งออก

น ้าตาลโดยไม่ตอ้งมีเงินอุดหนุนภายใตใ้บอนุญาตทัว่ไป (OGL) หากราคาตลาดโลกสูงถึง 19 เซนต/์ปอนด ์ซ่ึงภยั

แลง้ในบราซิลอาจส่งผลใหร้าคาโลกสูงข้ึนต่อไป  โรงงานน ้าตาลในอินเดียส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 4 ลา้นตนั โดย

มีการลงนามสัญญาส่งออกไปแลว้ 5.4 ลา้นตนั  ในขณะเดียวกนัหวัหนา้รัฐมนตรีในรัฐอุตรประเทศไดส้ั่งให้

เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ินประสานงานกบัโรงงานน ้าตาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตออกซิเจน 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เม่ือเดือนเมษายนท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลของอินเดียปรับตวัสูงข้ึนพร้อมกบั

ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนตามฤดูกาล และราคาน่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่อไปอีกระยะ เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ

ราคาตลาดโลกตามการวิเคราะห์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน  เป็นผลใหร้าคาหุ้นของกลุ่มน ้าตาลได้

เพิ่มข้ึนในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมา  และเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระไดช้ าระค่าออ้ย

ไปแลว้ 92% 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลประมาณ 50-60 แห่ง ในรัฐมหา

ราษฏระเตม็ใจท่ีจะผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการรักษาเน่ืองจากมีการเพิ่มจ านวนผูติ้ดเช้ือโคโรนาไวรัสจ านวน

มาก โรงงานบางแห่งตอ้งหยุดผลิตเอทานอลในขณะท่ีหลายโรงงานก าลงัน าเขา้อุปกรณ์จากไตห้วนั วนัท่ี 6 

พฤษภาคม มีเพียง 9 โรงงาน ในรัฐท่ียงัด าเนินการหีบออ้ย ขณะท่ีผลผลิตสูงถึง 10.597 ลา้นตนั 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 Datagro คาดการณ์วา่ ในปี 2564/2565 อินเดียจะผลิตน ้ าตาลได ้30 ลา้นตนั 

จาก 31.2 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 การวเิคราะห์แยกต่างหากเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ อินเดียไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตน ้าตาล 
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เป็นหลกัอีกต่อไป โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 30 ลา้นตนัข้ึนไป โรงงานน ้ าตาลไดรั้บประโยชน์จากเอทานอลโดยมีก าไร

อยูท่ี่ 11.5% เม่ือรวมกบัเงินอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ขณะน้ีรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ผลิตน ้ าตาลได ้10.939 ลา้นตนั โดยมี

โรงงานเพียง 11 แห่ง จาก 190 แห่ง ท่ียงัคงด าเนินการหีบออ้ยอยู ่ในรัฐอุตรประเทศมีโรงงาน 95 แห่งจาก 119 

แห่ง ได้ปิดหีบไปแล้ว ขณะท่ีผลผลิตน ้ าตาลสูงถึง 10.6 ล้านตนั โรงงานในรัฐยงัคงค้างช าระค่าอ้อยให้กบั

เกษตรกรเป็นเงิน 117,000 ลา้นรูปี (1.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ทางโรงงานให้เหตุผลว่า ขณะน้ีโรงงานก าลงั

เผชิญกบัปัญหาความตอ้งการน ้ าตาลท่ีลดลงซ่ึงเกิดจากการ Lockdown เน่ืองจากการระบาดคร้ังใหม่ของโคโรนา

ไวรัส 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 หวัหนา้ Sakthi Sugars คาดการณ์วา่ราคาออ้ยท่ีสูงข้ึนของอินเดีย จะท าให้

อินเดียรักษาการเป็นผูส่้งออกน ้าตาลในตลาดโลกไดย้าก  จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐลดราคาออ้ยลง 

เพื่อใหน้ ้าตาลของอินเดียสามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึน  ในรัฐปัญจาบชาวไร่ออ้ยในหลายเขตประทว้งการจ่ายค่าออ้ย

ล่าชา้  โรงงานน ้าตาลกล่าววา่ พวกเขายงัคงรอการจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาล 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 จนถึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย ผลิตน ้ าตาลได้ 

10.562 ล้านตัน ลดลงจาก 11.652 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว  โรงงานน ้ าตาล 45 แห่ง ยงัคง

ด าเนินการหีบอ้อยอยู่ ซ่ึงลดลงจาก 75 แห่ง ในปีท่ีแล้ว ส่วนใหญ่คาดว่าจะปิดหีบภายใน 15 วนัข้างหน้า  

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกล่าววา่ รัฐไดมี้การขอใหโ้รงงานทั้ง 120 แห่ง ผลิตออกซิเจนเกรดทางการแพทย ์

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA คาดการณ์ว่า อินเดียจะ

ไดรั้บประโยชน์จากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกท่ีสูงข้ึน จากการคาดการณ์การส่งออกท่ีลดลงของบราซิลและไทย  

ขณะเดียวกันโรงงานน ้ าตาลจะได้รับประโยชน์จากราคาเอทานอลท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยเปล่ียนปริมาณน ้ าตาล

เทียบเท่า 2 ลา้นตนั  ความตอ้งการน ้าตาลในประเทศของอินเดียก็ดีมากเช่นกนั ณ ส้ินเดือนเมษายน อินเดียส่งออก

น ้ าตาล 3.5 ลา้นตนั อีก 0.8-1.0 ลา้นตนั ท่ีจะส่งออกในเดือนพฤษภาคม และขณะน้ีอินเดียผลิตน ้ าตาลได ้29.92 

ลา้นตนั ISMA กล่าว  

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 Department of Food and Public Distribution (DFPD) ไดจ้ดัสรรปริมาณการ

ส่งออกสูงสุดของอินเดีย (MAEQ) ใหม่เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน โดยเป็นการปรับเปล่ียนตวัเลขระหวา่งการส่งออก

และโควตา้ขายในประเทศของโรงงาน ส่งผลให้รัฐมหาราษฏระคาดว่าจะส่งออกน ้ าตาลไดเ้กือบคร่ึงหน่ึงของ

โควตา้การส่งออก 6 ล้านตนั ท่ีอนุญาต  อย่างไรก็ตามสมาพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดียกล่าวว่า 

โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระยงัคงขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่าท่ีรัฐก าหนด 
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 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม รัฐมหาราษฏระของอินเดียผลิตน ้ าตาลได ้10.58 

ลา้นตนั  ยงัคงมีโรงงานน ้ าตาล 17 แห่ง ท่ีด าเนินการหีบออ้ย ในเขตกลหาปุระ และในเขตปูเน่ คิดเป็น 46% ของ

ออ้ยท่ีเขา้หีบ และ 50% ของน ้าตาล ท่ีผลิตในรัฐมหาราษฏระในฤดูกาลน้ี 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 มณฑลกวางสี ประเทศจีน ปิดหีบออ้ยแลว้ และผลิตน ้าตาลได ้6.288 ลา้นตนั 

เพิ่มข้ึน 287,900 ตนั อยา่งไรก็ยอดขายน ้าตาลในปีน้ีลดลง 554,100 ตนั อยูท่ี่ 2.736 ลา้นตนั ราคาเฉล่ีย 5,297 

หยวน/ตนั (819.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 402 หยวน/ตนั (62.2 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในมณฑลยนูนาน ขอ้มูล 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน มณฑลผลิตน ้าตาลได ้2.085 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 34.19% จากปีก่อน แมว้า่ยอดขายน ้าตาลจะ

ลดลง 4.59% 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 Honors Commodity Singapore บริษทั การคา้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก

รัฐบาลหางโจวในประเทศจีน ส่งมอบน ้าตาลทรายดิบ 61,000 ตนั ในวนัท่ีสัญญาซ้ือขายเดือนพฤษภาคมของ

ตลาดนิวยอร์ค ส้ินสุดลง  แหล่งข่าวกล่าววา่ บริษทั พยายามหาน ้าตาลราคาถูกกวา่ แต่สุดทา้ยก็ตอ้งจ่ายมากข้ึน

เน่ืองจากการส่งมอบอยูท่ี่ท่าเรือบราซิล 3 แห่งท่ีแตกต่างกนั และอีก 1 ท่าเรือท่ีมาจากนิการากวั 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 สมาคมออ้ยและน ้าตาลของเวยีดนามกล่าววา่ จนถึง ณ ส้ินเดือนมีนาคม 

โรงงานน ้าตาลในเวยีดนามผลิตน ้าตาลได ้612,000 ตนั จากท่ีคาดไว ้700,000 ตนั นอกจากน้ียงัเสริมวา่ไดน้ า

น ้าตาลท่ีน าเขา้ก่อนท่ีจะมีการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดมาใชเ้พื่อใหน้ ้าตาลไม่ขาดตลาด ขณะท่ีรัฐบาลได้

วางแผนหารือเก่ียวกบัมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดในวนัท่ี 12 พฤษภาคมน้ี 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 Traders กล่าววา่ ปากีสถานตกลงท่ีจะซ้ือน ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั จาก

การประมูลคร้ังล่าสุดจาก Gemini ท่ีราคา 447 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ในขณะเดียวกนัรัฐปัญจาบมีการสั่งห้ามการท าสัญญาน ้ าตาลล่วงหนา้เกิน 15 วนั  และสั่งให้ตวัแทนจ าหน่ายรับ

น ้าตาลท่ีซ้ือมาเพื่อเติมสตอ็คในตลาด 

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลชวาตะวนัออก ประเทศอินโดนีเชียตรวจพบน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

15,000 ตนั และน ้ าตาลทรายขาว 22,000 ตนั ในโกดงั  Traders ก าลงักกัตุนน ้ าตาลเพื่อผลกัดนัราคา เจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกล่าวเสริมวา่ส่ิงน้ีท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนน ้าตาลในตลาด 

 
วจิารณ์และความเห็น  

ตลาดไดมี้การปรับข้ึนอย่างต่อเน่ืองและข้ึนมาสูงมาก ส่งผลให้ตลาดมีความตึงตวัค่อนขา้งมากและเกิด
การปรับฐานลงอีกคร้ัง ทั้งน้ีเช่ือวา่ราคาสูงสุดเดิมจะยงัเป็นกรอบแนวตา้นหลกัในขณะน้ี จ าเป็นตอ้งมีปัจจยับวก 

 



www.sugarzone.in.th 
 

 
 

8 
 

เขา้มาช่วยเพื่อให้ราคาสามารถทะลุแนวตา้นราคาสูงสุดไปได ้ไม่เช่นนั้นราคาก็คงจะเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบน้ีไป
ก่อน 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ
น ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 241,715 ล็อต หรือประมาณ 12.28 ลา้นตนั ลดลง 8,410 ล็อต ประมาณ 427,228 
ตนั หรือ 3.36% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 250,125 ล็อต หรือประมาณ 12.71 ลา้นตนั ใน
สัปดาห์ก่อนหน้านั้ น (27 เมษายน 2564)  และเทียบกับท่ีถือตั๋วซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น
ประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
ฝ่ายตลาด 

บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
10 พฤษภาคม 2564 

 


