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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (4-8 มกราคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์แรก ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบมีความผนัผวัเล็กนอ้ยและปิดดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนจากสัปดาห์ก่อน ในช่วงแรกราคามีการ

ปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองซ่ึง Bloomberg กล่าววา่ เป็นการปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2549 สู่

ระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปีคร่ึง (16.33 เซนต ์ วนัท่ี 7 มกราคม) โดยมีปัจจยัหนุนจากแนวโนม้อุปทานน ้าตาลทัว่

โลกท่ีลดลงพร้อมกบัอุปสงคท่ี์ยงัคงอยูใ่นระดบัสูงจากเอเชียหนุนใหร้าคาน ้าตาลสูงข้ึน ถึงแมร้าคาน ้าตาลจะ

ปรับลดลงในวนัท่ี 7 มกราคม จากการแขง็ค่าข้ึนของเงินเหรียญสหรัฐฯท าใหมี้การเทขายตัว๋ซ้ือน ้าตาลของนกั

เก็งก าไร และจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน

คร่ึง ซ่ึงเป็นการกระตุน้การส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล แต่ในช่วงสุดทา้ยของสัปดาห์ราคาน ้าตาล

สัญญาเดือนใกลมี้การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย และเพิ่มสูงข้ึนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จากข่าวการผลิต

น ้าตาลท่ีลดลงจากประเทศไทยซ่ึงเป็นผูส่้งออกน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลก โดย Thai Sugar Millers 

Corp รายงานวา่ ผลผลิตออ้ยของไทยในเดือนแรกของการเปิดหีบ 2563/2564 จนถึงวนัท่ี 6 มกราคมอยูท่ี่ 11.96 

ตนัซ่ึงลดลง 45.6% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.54-16.33  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.60 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต ์หรือ 0.71%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.72-15.30 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 14.77 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.61%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
8 มกราคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 16.33 15.54 15.60 15.49 +0.11 

พฤษภาคม 2564 15.30 14.72 14.77 14.68 +0.09 
กรกฎาคม 2564 14.70 14.23 14.34 14.19 +0.15 
ตุลาคม 2564 14.49 14.08 14.21 14.04 +0.17 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 14.70 14.31 14.50 14.27 +0.23 
พฤษภาคม 2565 14.02 13.68 13.79 13.73 +0.06 
กรกฎาคม 2565 13.69 13.33 13.39 13.41 -0.02 
ตุลาคม 2565 13.55 13.17 13.25 13.31 -0.06 
มีนาคม 2566 13.65 13.30 13.41 13.47 -0.06 
พฤษภาคม 2566 13.21 12.88 13.07 13.13 -0.06 
กรกฎาคม 2566 12.99 12.56 12.84 12.86 -0.02 
ตุลาคม 2566 12.95 12.50 12.81 12.83 -0.02 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 8 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ผูผ้ลิตน ้าตาลชาวอินเดียเร่งท าสัญญาส่งออก

เพื่อใชป้ระโยชน์จากราคาตลาดโลกท่ีสูงข้ึนและท าสัญญาส่งออก 1.5 ลา้นตนั ซ่ึงมีมูลค่าอยูท่ี่ 375-395 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ก าลงัท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลทรายขาวล่าชา้ ขณะท่ี MEIR 

Commodities กล่าววา่ สัญญาส่งออกส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลทรายดิบท่ีจะส่งออกไปยงัอินโดนีเซีย ซ่ึงคาดวา่การ

ส่งออกน้ีจะสามารถก าหนดราคาตลาดโลกได ้แมว้า่ในวนัท่ี 7 มกราคม ราคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คจะลดลง 

แต่คาดวา่จะลดลงไม่นานเน่ืองจากอุปทานจะยงัคงสูงไปจนถึงเดือนเมษายน 

 วนัท่ี 7 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2564 ราคาน ้าตาลทราย

ดิบตลาดนิวยอร์คเดือนมีนาคมแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปีคร่ึง โดยทางดา้นธนาคาร Itau BBA คาดวา่ราคาจะ

ยงัคงเพิ่มข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ ราคาน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 15.5-16.0 เซนต/์ปอนด ์เพื่อใหก้ารส่งออกของ

อินเดียมีการส่งออกไปจนถึงเดือนมีนาคม หลงัจากนั้นจะมีน ้าตาลจากบราซิลและไทยมากข้ึน  นกัวเิคราะห์

กล่าวเพิ่มเติมวา่ ภยัแลง้ท่ีผา่นมาจะท าใหก้ารเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลล่าชา้ออกไป ซ่ึงสามารถพยงุ

ราคาไดอี้ก แต่ในทางกลบักนั ธนาคาร กล่าววา่ การเทขายตัว๋ซ้ือของนกัเก็งก าไรอาจท าใหร้าคาน ้าตาลลดลง 

วนัท่ี 6 มกราคม 2564 ราคาน ้าตาลตลาดโลกจะตอ้งเพิ่มข้ึนสู่ระดบัท่ีสูงเพียงพอ และเป็นเวลานาน

พอท่ีจะดึงดูดน ้าตาลจากอินเดียเพื่อเติมเตม็การขาดดุลน ้าตาลทัว่โลก  Alvean คาดวา่ราคาในการส่งออกไวท่ี้ 

15 เซนต/์ปอนด ์ในขณะท่ีกรีนพูลกล่าววา่ ราคาจะตอ้งอยูท่ี่จุดนั้นอยา่งนอ้ย 3-4 เดือน  ซ่ึงตลาดมีความตึงตวั

เป็นพิเศษเน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลทั้งของไทยท่ีย  ่าแย ่และยงัไม่ถึงเวลาของการเก็บเก่ียวคร้ังต่อไปในภาคกลาง-

ใตข้องบราซิล 

 วนัท่ี 6 มกราคม 2564 Alvean คาดการณ์วา่ ในปีการผลิต 2563/2564 จะมีการขาดดุลน ้าตาลทัว่
โลก (Deficit) 5 ลา้นตนั  และการขาดดุล 6 ลา้นตนั ในปีการผลิต 2564/2565 เน่ืองจากผลผลิตน ้าตาลทั้งใน
ไทย บราซิลและสหภาพยโุรปลดลง  ดงันั้น Alvean จึงมองวา่ราคาน ้าตาลจะอยูใ่นเกณฑดี์ ขณะท่ี Marex 
Spectron กล่าววา่ การเกิดสภาวะแหง้แลง้ในบราซิลอีกคร้ังอาจผลกัดนัให้ราคาน ้าตาลสูงข้ึน 

วนัท่ี 5 มกราคม 2564 ราคาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คแตะระดบัสูงสุดท่ี 16.12 

เซนต/์ปอนด์ ในวนัท่ี 4 มกราคม ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จากความกงัวลเร่ืองสภาพอากาศ

ในบราซิลและอินเดียท่ีส่งออกล่าชา้ พอ่คา้ชาวอินเดียรายหน่ึง กล่าววา่ ขณะน้ีโรงงานน ้าตาลลงัเลท่ีจะท า

สัญญาส่งออกเน่ืองจากราคาผนัผวนเกินไป ISMA เตือนวา่ การส่งออกจะมีความสามารถในการแข่งขนั

นอ้ยลงเม่ือการเก็บเก่ียวของบราซิลคร้ังต่อไปเร่ิมตน้ข้ึน แมว้า่จะยงัคงคาดหวงัวา่จะมีการส่งออกทั้งปี 
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วนัท่ี 4 มกราคม 2564  Bloomberg และ Reuters วเิคราะห์วา่ ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คมีการ

ปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดในปี 2563 นบัตั้งแต่ปี 2549 โดยราคาปิดปีท่ีผา่นมา เพิ่มข้ึน 15%  ทางดา้น 

Hightower รายงานวา่ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายขาวของลอนดอนก็ปิดทา้ยปีท่ีสูงข้ึนเช่นกนั โดย

ภาพรวมในเดือนธนัวาคม ราคาน ้าตาลทรายดิบลดลง 2.5% เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน แต่เพิ่มข้ึน 9.6% 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ความตอ้งการน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนบวกกบัการคาดการณ์ของผลผลิตท่ีจะลดลงของบราซิล

และไทยในปีการผลิต 2564/2565 มีส่วนสนบัสนุนใหร้าคาสูงข้ึน 

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 7 มกราคม 2564 จากการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัในตลาดโลกล่าสุด หวัหนา้ฝ่ายการคา้ SCA 

กล่าววา่ น่าจะชดเชยการข้ึนภาษี ICMS ของ Petrobras ส าหรับเอทานอลในเซาเปาโล ในวนัท่ี 15 มกราคม 
2564 และรักษาความสมดุลของราคาไวต้ามการเพิ่มข้ึนของ ICMS ซ่ึงจะส่งผลใหร้าคาอยูท่ี่ 25-30 เรียลบรา
ซิล/ลบ.ม. (4.7-5.6 เหรียญสหรัฐฯ/ลบ.ม.) ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับโรงงานเป็น 0.02-0.03 เรียลบราซิล/ลิตร 
(0.004 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) ท าใหสู้ญเสียความสามารถในการแข่งขนัในระดบัคา้ปลีก ขณะท่ีธนาคาร Itau 
BBA ตั้งขอ้สังเกตวา่ ราคาไฮดรัสเม่ือปลายเดือนธนัวาคมในเซาเปาโลลดลง 1.3% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ 
เน่ืองจากไวรัสโคโรนาท าให้มีขอ้จ ากดัในการขนส่ง 

วนัท่ี 6 มกราคม 2564 Bloomberg รายงานวา่ ในปี 2564/2565 ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลน่าจะลดลง 4% เป็น 580 ลา้นตนั โดยผลผลิตน ้ าตาลจะลดลง 3 ลา้นตนั เป็น 35 ลา้นตนั หวัหนา้ 
Alvean ดา้น Cepea คาดวา่การผลิตน ้าตาลจะลดลงเน่ืองจากภยัแลง้  แต่โรงงานจะยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิต
น ้าตาลใหไ้ดสู้งสุด 

วนัท่ี 5 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ S&P Global Platts ประเมินราคาน ้าตาล

คุณภาพสูง (VHP) ของบราซิลส าหรับการส่งออกในเดือนมกราคมท่ี 15.70 เซนต/์ปอนด ์ในวนัท่ี 4 มกราคม 

ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017 เป็นผลมาจากราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คท่ีข้ึนสู่ระดบั

สูงสุดในรอบ 3 ปี พรีเม่ียมน ้ าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลงท่ี 7 จุด ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม  

 วนัท่ี 5 มกราคม 2564 Istoe Dinheiro รายงานวา่ ในเดือนธนัวาคม 2563 บราซิลส่งออกน ้าตาล 

2.983 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 108% จากปีก่อน ท าใหก้ารส่งออกในปี 2563 อยูท่ี่ 31 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 63% 

ยุโรป 
 วนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทัท่ีปรึกษา APIC Consulting รายงานวา่ ตวัเลขการน าเขา้น ้าตาลของ

สหภาพยโุรป ในปี 2563/2564 คาดวา่จะอยูท่ี่ 2.00 -2.15 ลา้นตนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการน าเขา้ในปี 2562/2563 ท่ี 

2.01 ลา้นตนั ซ่ึงลดลง 15% จากฤดูกาล 2561/2562 APIC Consulting เปิดเผยตวัเลขการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ

ในปี 2562/2563 ท่ี 740,000 ตนั ซ่ึงลดลง 34% แต่ตวัเลขท่ีแทจ้ริงอาจสูงกวา่ เน่ืองจากการน าเขา้บางส่วน

อาจจะเกิดข้ึนภายใตร้หสัศุลกากรท่ีแตกต่างกนั ส่วนการน าเขา้ IPR ในปี 2562/2563 ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงท่ี 

424,000 ตนั 
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 นอกจากน้ี APIC Consulting  วเิคราะห์วา่ ณ เดือนตุลาคม 2563 สตอ็กน ้าตาลในสหภาพยโุรปรวมถึง 

สหราชอาณาจกัรอยูท่ี่ 3.38 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 200,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในไตรมาสแรกของปี 2564 ราคา

ขายน ้าตาลในประเทศคาดวา่จะเพิ่มข้ึนและแตะท่ีราคาเฉล่ีย 400 ยโูร/ตนั (492 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึงอาจจะ

ท าใหโ้รงงานละลายน ้าตาลน าเขา้ในบางภูมิภาคสามารถแข่งขนักบัน ้าตาลจากบีทท่ีผลิตในประเทศได ้

อยา่งไรก็ตามดว้ยความตอ้งการท่ีลดลงเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาท าใหค้าดวา่ผูบ้ริโภคจะยงัมี

สตอ็กน ้าตาลอยูป่ริมาณมาก 

วนัท่ี 7 มกราคม 2564 APIC Consulting รายงานวา่ การส่งออกน ้าตาลของสหภาพยุโรปในปี 

2563/2564 (เดือนตุลาคม - กนัยายน) ถูกจ ากดัไวท่ี้ 750,000 ตนั จาก 1.09 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 ซ่ึงลดลง 

40% การส่งออกในเดือนตุลาคมลดลง 30% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 93,000 ตนั ผลผลิตน ้าตาลท่ีลดลงของ

สหภาพยโุรปในปี 2563/2564 และราคาโลกท่ีต ่ากวา่ราคาขายเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลในปี 

2563/2564 ลดลง 

เอเชีย 

 วนัท่ี 8 มกราคม 2564 Cogencis & Chini Mandi รายงานวา่ ราคาขายส่งน ้าตาลลดลงทัว่อินเดีย

ตอนเหนือในสัปดาห์น้ี เน่ืองจากความตอ้งการท่ีต ่าลง ทางดา้น หวัหนา้โรงงานน ้าตาล Saswad Mali กล่าววา่  

ขณะน้ีโรงงานน ้าตาลก าลงัขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาสนบัสนุนขั้นต ่า และจะยงัคงขาดทุนต่อไปเวน้แต่รัฐบาลจะ

ปรับราคาน ้าตาลข้ึนเป็น 35 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

 วนัท่ี 7 มกราคม 2564 Indian Express รายงานวา่ รัฐบาลของรัฐอุตรประเทศ ก าลงัจะประกาศเพิ่ม

ราคาออ้ยท่ีรัฐแนะน า (SAP) ข้ึน 10 รูปี/100 กิโลกรัม (0.14 เหรียญสหรัฐฯ/100 กิโลกรัม) แต่จะรอจนกวา่การ

ประทว้งของเกษตรกรจะสงบลง ทางดา้นโรงงานน ้าตาลจะยงัคงมีหน้ีค่าออ้ย 24,700 ลา้นรูปี (338 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ส าหรับปีการผลิต 2562/2563 และ จากราคาออ้ยท่ีรัฐแนะน า (SAP) ของฤดูกาลท่ีแลว้ได ้และจ่ายเงิน

ไปแลว้ 24.3 พนัลา้นรูปี (332 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จาก 116.6 พนัลา้นรูปี (1.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีคา้ง

ช าระ ในฤดูการผลิต 2563/2564  

สมาคมโรงงานน ้าตาลในรัฐอุตรประเทศ กล่าววา่ ปริมาณน ้าตาลในออ้ยอยูใ่นระดบัต ่าซ่ึงลดลง 0.8% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท าใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึนและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายค่าออ้ยของ
โรงงาน 
 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ อินเดียท าสัญญาขาย
น ้าตาลเพื่อส่งออกแลว้ประมาณ 1 ลา้นตนั ซ่ึงบางส่วนไดเ้ร่ิมขนส่งไปยงัท่าเรือแลว้ อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการ
ขนส่งภายในท่ีสูงข้ึน ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีโรงงานจะไดรั้บลดลง อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การระบุกรอบเวลาการ
ส่งออกของอินเดีย ส่วนใหญ่จะอยูใ่นเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ซ่ึงจะสามารถหลีกเล่ียงการแข่งขนักบั
น ้าตาลจากบราซิลได ้
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 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 
2563 อินเดียผลิตน ้าตาลได ้11 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 42% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  ซ่ึงรวมถึงผลผลิตเกือบ 4 ลา้นตนั 
จาก 1.7 ลา้นตนั ในรัฐมหาราษฏระ และ 3.36 ลา้นตนั จาก 3.32 ลา้นตนั ในรัฐอุตรประเทศ ในช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อน  ในขณะท่ีรัฐกรณาฏกะผลิตน ้าตาลได ้2.4 ลา้นตนั จาก 1.6 ลา้นตนั และทมิฬนาฑู 85,000 
ตนั จาก 95,000 ตนั ในปีก่อนหนา้  ทางดา้น ISMA จะท าการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมส าหรับการประมาณ
การคร้ังท่ีสองในเดือนมกราคม 
 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 Chini Mandi รายงานวา่ ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมน ้าตาลของอินเดีย กล่าว
วา่ ปริมาณผลผลิตต่อไร่และค่าความหวานในออ้ยท่ีลดลงในภาคเหนือของอินเดีย ท าใหผ้ลผลิตในภูมิภาค
ลดลง 15% ดว้ยเหตุน้ีท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของอินเดียอาจไม่สูงเท่าท่ีคาดไวใ้นตอนแรก แมว้า่ค่าความหวาน
ของออ้ยจะสูงกวา่ก็ตาม  ค่าความหวานของออ้ยท่ีสูงในรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะ อาจจะชดเชย
ผลผลิตท่ีลดลงไดบ้างส่วน  สถาบนัจดัอนัดบัและการวจิยัของอินเดีย (Ind-Ra) คาดการณ์วา่ จะมีผลผลิต
น ้าตาลท่ี 30.5 ลา้นตนั โดยสมมติวา่มีการน าไปผลิต เอทานอล 1.5 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 8 มกราคม 2564 ขอ้มูลจากศุลกากรจีน รายงานวา่ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 

จีนน าเขา้น ้าตาล 4.36 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 1.18 ลา้นตนั หรือ 37.11% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้  

นอกจากน้ีสมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลของจีนกล่าววา่ เดือนธนัวาคมจีนผลิตน ้าตาลได ้3.286 ลา้นตนั ราคา

เฉล่ียของน ้าตาลทรายขาวในช่วงเวลาดงักล่าวลดลงเป็น 5,201 หยวน/ตนั (803 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เทียบกบั 

5,664 หยวน/ตนั (874 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในช่วงเดือนธนัวาคมของปีก่อน 

 วนัท่ี 5 มกราคม 2564 ศุลกากร รายงานวา่ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จีนน าเขา้น ้าเช่ือม 116,300 
ตนัลดลงจาก 148,700 ตนัในเดือนตุลาคม แต่การน าเขา้ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน รวม 971,600 ตนั
เพิ่มข้ึน 844,400 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน ดงันั้นนกัวเิคราะห์คาดวา่การน าเขา้ในปี 2563 จะเกิน 1 ลา้นตนั 

วนัท่ี 4 มกราคม 2564 ในเดือนธนัวาคม จีนน าเขา้น ้าตาลจากบราซิลแบบเง่ือนไข CIF ภายใตภ้าษี
น าเขา้ 75% อยูท่ี่ 3,678 หยวน/ตนั (567 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 3% จากเดือนพฤศจิกายน  ส าหรับการ
น าเขา้ภายใตอ้ากร 50% ราคาเฉล่ียท่ี 4,691 หยวน/ตนั (725 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ลดลง 3% เช่นกนั  
นกัวเิคราะห์กล่าววา่จีนน าเขา้น ้าตาล 4.36 ลา้นตนั ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 มากกวา่ปีก่อน
หนา้ 1.18 ลา้นตนั และเสริมวา่ส่ิงน้ีส่งผลต่อราคาน ้าตาลในประเทศ 

วนัท่ี 5 มกราคม 2564 S&P Global Platts รายงานวา่ ในเดือนธนัวาคมรัฐบาลอินโดนีเซียออก

ใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลทรายดิบคร่ึงแรกของปี 2563 ท่ี 1.9 ลา้นตนั สูงกวา่ปีก่อนหนา้ 5% ซ่ึงอาจท าใหค้วาม

ตอ้งการน ้าตาลของบราซิลสูงข้ึนก่อนเร่ิมการเก็บเก่ียว  

 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 สมาคมผูป้ระกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมของอินโดนีเซีย (Gapmmi) กล่าว
วา่ ยงัคงรอให้รัฐบาลอนุมติักระบวนการน าเขา้น ้าตาลเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม แต่กระทรวงการคา้รับรองวา่จะ 
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มีอุปทานเพียงพอส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม   ทางดา้นสมาคมน ้าตาลกลัน่ชาวอินโดนีเซีย 
(AGRI) กล่าววา่ มีสตอ็กน ้าตาลเพียงพอท่ีจะจ าหน่ายจนถึงกลางเดือนมกราคม  และมีความกงัวลวา่จะเกิด
ความล่าชา้ในการน าเขา้ขณะท่ีราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจผลกัดนัราคาน ้าตาลในประเทศสูงข้ึน
ดว้ย 

วนัท่ี 4 มกราคม 2564 หน่วยงานก ากบัดูแลน ้าตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) กล่าววา่ ฟิลิปปินส์ไม่

จ  าเป็นตอ้งน าเขา้น ้าตาลใด ๆ ในฤดูกาลน้ี เน่ืองจากจะส้ินสุดฤดูกาลดว้ยน ้าตาลทรายดิบ 255,000 ตนั และ
น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 194,000 ตนั ในสต็อก ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรองรับต่อความตอ้งการใชน้ ้าตาล การผลิต
น ้าตาลเป็นไปตามคาด ท่ี 2.19 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตน ้าตาลทราย
ดิบเพิ่มข้ึน 31% ในสัปดาห์แรกของเดือนธนัวาคมท่ี 408,000 ตนั 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 7 มกราคม 2564 นกัวเิคราะห์จาก Rabobank กล่าววา่ อุตสาหกรรมน ้าตาลของออสเตรเลียไม่

น่าจะไดรั้บผลกระทบจากความสัมพนัธ์ทางการคา้กบัจีนท่ีลดลง เน่ืองจากจีนมีตวัเลขของการน าเขา้น ้าตาล

จากออสเตรเลียโดยเฉล่ียในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมาเพียง 5.6% แต่ในทางกลบักนัออสเตรเลียจะไดรั้บประโยชน์จาก

ปรากฏการณ์ La Nina แมว้า่พื้นท่ีปลูกออ้ยจะยงัคงลดลงต่อไปในฤดูกาลหนา้ 

 
วจิารณ์และความเห็น  
 หลงัจากราคาน ้าตาลไดข้ึ้นไปท าราคาอยูท่ี่ 16.33 เซนต ์ส าหรับเดือนมีนาคม 2564 ไดเ้ป็นการท าแนว

ตา้นใหม่ เน่ืองจากข่าวปัจจยับวกต่างๆ ทั้งน้ีบางสถาบนัมีการคาดการณ์วา่ราคาสูงสุดดงักล่าวอาจจะเป็นแนว

ตา้นหลกัท่ีโดนจ ากดัไวด้ว้ยน ้าตาลท่ีพร้อมออกมาจากอินเดีย และคาดวา่น่าจะเจอกรอบการเคล่ือนไหวแลว้

ซ่ึงอยูใ่นช่วง 15.00-16.50 เซนต ์

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  5 มกราคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 247,382 ล็อต หรือประมาณ 12.57 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาล

สุทธิ (Net Long) 209,828 ล็อต หรือประมาณ 10.66 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (29 ธนัวาคม 2563) และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้น

ตนั (27 กนัยายน 2559)   

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

11 มกราคม 2564 


