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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (5-9 เมษายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 14 ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือ

เทียบกบัการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลค่อยๆปรับตวัสูงข้ึน จากความกงัวลเก่ียวกบั

ภาวะแห้งแลง้ในบราซิล นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ ส่งผลบวกต่อราคาเอทานอลและราคาน ้ าตาล 

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับลดลงเล็กนอ้ย จากการท่ีค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการลดแรงจูงใจในการส่งออกของผูผ้ลิตน ้ าตาลในบราซิล จากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์

ราคาน ้ าตาลค่อยๆปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ัง จนข้ึนไปแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ี 15.72 เซนต์ (วนัท่ี 9 

เมษายน) จากความตอ้งการเอทานอลท่ีมากข้ึนส่งผลดีต่อราคาน ้ าตาล  โดยกระทรวงการคา้ของบราซิลรายงาน

การส่งออกเอทานอลของบราซิลในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 เพิ่มข้ึน 82% จากปีก่อน เป็น 548 ลา้นลิตร ซ่ึง

สูงสุดในรอบ 5 ปี อาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.69-15.72 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.46 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.75 เซนต ์หรือ 5.10%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.69-15.64 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.41 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.69 เซนต ์หรือ 4.69% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
1 เมษายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 15.72 14.69 15.46 14.71 +0.75 
กรกฎาคม 2564 15.64 14.69 15.41 14.72 +0.69 
ตุลาคม 2564 15.59 14.69 15.35 14.74 +0.61 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.78 14.90 15.59 14.96 +0.63 
พฤษภาคม 2565 15.07 14.23 14.91 14.27 +0.64 
กรกฎาคม 2565 14.55 13.74 14.41 13.77 +0.64 
ตุลาคม 2565 14.26 13.47 14.13 13.51 +0.62 
มีนาคม 2566 14.31 13.61 14.19 13.64 +0.55 
พฤษภาคม 2566 13.76 13.20 13.64 13.25 +0.39 
กรกฎาคม 2566 13.39 12.96 13.26 13.02 +0.24 
ตุลาคม 2566 13.25 12.92 13.06 12.99 +0.07 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 นกัวิเคราะห์ระบุวา่ ตลาดน ้าตาลมีการขายสูงและมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัข้ึนใน
ไม่ชา้  ในบราซิลความตอ้งการไฮดรัสในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึน นกัวิเคราะห์
เตือนวา่การขนส่งน ้ าตาลจากบราซิลจะไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งถัว่เหลืองในช่วงเวลาเดียวกนั  นอกจากน้ี
ความต้องการน ้ าตาลภายในประเทศอินเดียก าลังเพิ่มข้ึน และในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย และปากีสถาน 
สามารถน าเขา้น ้าตาลไดม้ากข้ึน  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะสนบัสนุนราคาน ้าตาล 

วนัท่ี 8 เมษายน 2564 Shell คาดวา่ยอดขายน ้ามนัเช้ือเพลิงจะลดลงเหลือ 4.5 ลา้นบาร์เรล/ วนั ในไตร
มาสแรก ลดลงจาก 4.8 ลา้นบาร์เรล/วนั ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 รวมทั้งเตือนวา่ ความตอ้งการจะชะลอตวั
จากมาตรการป้องกนัระบาดของไวรัส   ขณะท่ี Barchart ตั้งขอ้สังเกตว่า การ Lock down ในบราซิลยงัคงส่งผล
กระทบต่อความตอ้งการเช้ือเพลิง และกระตุน้ให้โรงงานต่างๆให้ความส าคญักบัการผลิตน ้ าตาลมากข้ึน  เม่ือ
วนัท่ี 6 เมษายนราคาไฮดรัสในประเทศให้ก าไรน้อยกว่าการส่งออกน ้ าตาล 11% และ ต ่ากว่าราคาน ้ าตาลใน
ประเทศ 12% ตามขอ้มูลของ Agencia Safras 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 นกัลงทุนในตลาดคาดวา่ ราคาน ้ าตาลจะลดลงเน่ืองจากอุปทานท่ีเพียงพอและ
ความตอ้งการท่ีลดลง  Fitch Solutions คาดการณ์น ้ าตาลเกินดุลทัว่โลกท่ี 8.5 ล้านตนั ทั้ งในปี 2563/2564 และ 
2564/2565 ทางดา้น Archer Consulting กล่าวเพิ่มเติมวา่ กองทุนไดล้ดความเส่ียงในตลาดน ้ าตาลลง 9% ในเดือน
มีนาคม และมีแนวโนม้ท่ีจะขายต่อในช่วงเวลาท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือท่ีจ ากดั 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 9 เมษายน 2564 เกษตรกรเตือนวา่ในบางพื้นท่ีของเซาเปาโล ประเทศบราซิล จะสูญเสียผลผลิต 
10-15% ส าหรับออ้ยท่ีจะเก็บเก่ียวในช่วงตน้ฤดูกาล  การสูญเสียจะสูงข้ึนหากสภาพอากาศยงัคงแห้งแลง้ต่อไป 
ซ่ึงปัจจุบนัคาดการณ์ไวส้ าหรับไตรมาสท่ี 2 ผลผลิตต่อแฮกแตท่ีลดลงจะชดเชยปริมาณน ้ าตาลในออ้ยท่ีสูงข้ึน
เกษตรกรกล่าว  อยา่งไรก็ตามออ้ยท่ีจะเก็บเก่ียวเม่ือส้ินสุดฤดูกาลยงัคงสามารถโตไดห้ากฝนตก 

ในภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล การเก็บเก่ียวลดลง มีการหีบออ้ย 51.5 ลา้นตนั ซ่ึงลดลง 
0.7% ผลิตน ้ าตาลได ้2.95 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 5% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามขอ้งมูลของสมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล เอ
ทานอล และพลงังานชีวภาพ (NovaBio) 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม บราซิลส่งออกเอทานอล 548 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 
83% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และสูงสุดในรอบ 5 ปี ตามขอ้มูลของ Barchart  ในทางกลับกนั ข้อมูลจากWilliams 
Brasil พบวา่ ปริมาณเรือท่ีรอรับน ้ าตาลท่ีท่าเรือของบราซิลลดลงจาก 30 ล า เหลือ 26 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 1.02 ลา้น
ตนั ลดลงเหลือ  881,000 ตนั ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 7 เมษายน ข่าวดงักล่าวเม่ือบวกกบัค่าเงินเรียลบราซิลท่ี 
 



 

www.sugarzone.in.th 

 

3 
 

แข็งข้ึนท าให้ราคาน ้ าตาลสูงข้ึน โดยคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนในการผลิตของโรงงาน  ทางด้าน
นกัวเิคราะห์กล่าววา่ สภาพอากาศในยโุรปก าลงัย  ่าแย ่และมีข่าววา่ยเูครนตอ้งการน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 7 เมษายน 2564 Archer Consulting  กล่าวว่า ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะหีบออ้ย 574 ลา้นตนั 
และผลิตน ้ าตาล 35.05 ลา้นตนั ในปี 2564/2565 ขณะท่ี Cepea คาดวา่โรงงานน ้าตาล 73 โรงงาน จะเปิดหีบในเซา
เปาโลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษายน และอีก 106 โรงงาน ภายในส้ินเดือนน้ี  Minas Gerais-based Bevap 
Bioenergia มีแผนจะเร่ิมในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายน และจะด าเนินการ 3.0-3.2 ล้านตนัออ้ย เพิ่มข้ึนจาก 
2.92 ลา้นตนั ในฤดูกาลท่ีแลว้  สัดส่วนในการผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 50% 
 วนัท่ี 7 เมษายน 2564 การคาดการณ์ปริมาณน ้ าฝนท่ีไม่สม ่าเสมอในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล บวกกบั
ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีแข็งข้ึน และการปรับตวัข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ ช่วยผลกัดนัราคาน ้ าตาลในวนัท่ี 6 เมษายน   
นกัวิเคราะห์ในเอเชียกล่าวว่า ความตอ้งการลดลงเน่ืองจากผูซ้ื้อก าลงัรอดูว่าราคาจะไปในทิศทางใด  และการ
น าเขา้ของประเทศจีนสามารถเพิ่มความตอ้งการได ้
 วนัท่ี 7 เมษายน 2564 ตน้ทุนเฉล่ียในการปลูกออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปี 2564/2565 เพิ่มข้ึน 
6% จากปีท่ีแล้ว มาอยู่ท่ี  7,283 เรียลบราซิล /แฮกแต (1,302 เหรียญสหรัฐฯ/แฮกแต) ตามการรายงานของ 
สมาพนัธ์เกษตรและปศุสัตว ์(CNA)  แต่ทาง Pecege คาดการณ์วา่ราคาออ้ยจะเพิ่มข้ึน 13.4% จากปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 6 เมษายน 2564 Traders กล่าวว่า การพูดคุยเก่ียวกับการซ้ือน ้ าตาลของจีนผลักดันให้ราคา
น ้ าตาลของตลาดนิวยอร์คสูงข้ึน ในวนัท่ี 5 เมษายน ในทางกลบักนัราคาน ้ ามนัดิบท่ีอ่อนตวัลง และการเร่ิมเก็บ
เก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลคาดวา่จะปัจจยัท่ีกดดนัราคาน ้าตาล 
 วนัท่ี 6 เมษายน 2564 Cepea คาดการณ์ว่าการเก็บเก่ียวในเซาเปาโลจะเร่ิมช้ากว่าฤดูกาลท่ีแล้ว
ประมาณ 5-13 วนั เน่ืองจากภัยแล้ง  Itau BBA ตั้งเป้าสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลในปี 2564/2565 ไวท่ี้ 46% ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัปี 2563/2564 

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคมบราซิลส่งออกน ้ าตาล 1.975 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 39% เม่ือเทียบกบั
ปีท่ีแลว้  ท าใหก้ารส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมสูงถึง 5.93 ลา้นตนั 

จากขอ้มูลวลิเลียมส์บราซิล มองยอ้นกลบัไปในปี 2563 มีการขนส่งน ้าตาล 2.73 ลา้นตนั โดยใช ้          ตู้
คอนเทนเนอร์เพิ่มข้ึน 65% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มข้ึน 9% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 จ านวนเรือท่ีรอรับน ้ าตาลของบราซิลส าหรับสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ลดลงจาก 34 ล า เป็น 30 ล า และ น ้ าตาล 1.16 ลา้นตนั ลดลงเหลือ 1.02 ลา้นตนั  หัวหนา้ของ Archer Consulting 
แนะน าวา่ การส่งออกท่ีลดลงท่ีเม่ือรวมกบัลดลงของราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คเม่ือเร็ว ๆ น้ีเป็นสัญญาณของอุป
สงคท่ี์ลดลง 
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ยุโรป 

วนัท่ี 9 เมษายน 2564  รัฐบาลรัสเซียไดจ้ดัสรรเงินช่วยเหลือจ านวน 9 พนัลา้นรูเบิล (117 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) ส าหรับทั้งผูผ้ลิตน ้ าตาลและน ้ ามนัพืช  ซ่ึงรัฐบาลจะชดเชยให้ผูผ้ลิตน ้ าตาล 600,000 ตนั จากการขาย
น ้ าตาลในอตัรา 5 รูเบิล / กก. (0.065 เหรียญสหรัฐ / กก.) ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม ตามท่ีกระทรวงเกษตร
เสนอในร่างพระราชกฤษฎีกา  ค  านวณความตอ้งการน ้ าตาลทั้งหมดในช่วงเวลาดงักล่าวท่ี 960,000 ตนั ซ่ึงน ้าตาล 
600,000 ตนั จะขายในตลาดคา้ปลีก   ดงันั้นจึงจดัสรรเงิน 3 พนัลา้นรูเบิลเพื่อคืนให้กบัผูผ้ลิตน ้ าตาล และส่วนท่ี
เหลือจะมอบให้กบัผูผ้ลิตน ้ ามนัพืช ดา้น Soyuzrossahar ยินดีกบัข่าวน้ีโดยบอกว่าจะช่วยให้ผูผ้ลิตเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บผลิตท่ีก าลังจะมาถึง  อย่างไรก็ตาม Sugar.Ru ประเมินว่าเงินจ านวนน้ียงัไม่ เพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมการชดเชยผลผลิตทั้งหมด 
 วนัท่ี 9 เมษายน 2564  สมาคมผูป้ระกอบการขนมรัสเซียเรียกร้องให้มีการห้ามส่งออกน ้ าตาล 
เน่ืองจากการขาดแคลนในปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามการส่งออกน ้ าตาลทางรถไฟยงัคงมีปริมาณไม่มาก โดยมีการ
ส่งออกเพียง 6,700 ตนัในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ซ่ึงน ้าตาลส่วนใหญ่จะถูกส่งไปท่ีคาซคัสถาน 

 วนัท่ี 9 เมษายน 2564  รัสเซียน าเขา้น ้ าตาล 3,200 ตนั จากเบลารุสทางรถไฟเม่ือสัปดาห์แรก
ของเดือนเมษายน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเดือนก่อนหน้าตามรายงานของ Sugar.Ru  นักลงทุนคาดว่ารัสเซียจะน าเขา้ 
260,000 ตนั จากเบลารุส ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 50,000 ตนั 

วนัท่ี 7 เมษายน 2564 ราคาน ้ าตาลในรัสเซียลดลง 1.4% ตั้งแต่ตน้ปี และราคาน่าจะยงัคงท่ี ตามขอ้มูล
ของกระทรวงเกษตรของรัสเซีย  รัฐบาลรัสเซียไดล้งนามในค าสั่งจดัสรรเงิน 9 พนัลา้นรูเบิล (120 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) เพื่อช่วยเหลือผูผ้ลิตน ้ าตาลท่ีช่วยพยงุราคาใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าตามขอ้ตกลงก่อนหนา้น้ี  ผูผ้ลิตจะไดรั้บ 5 รู
เบิล/กก. (0.06 เหรียญสหรัฐฯ / กก.) ซ่ึงเท่ากบัน ้าตาล 600,000 ตนั 

วนัท่ี 8 เมษายน 2564 CGB รายงานว่า สภาพอากาศท่ีหนาวเยน็อาจท าลาย 10% ของพื้นท่ีปลูกบีท 
400,000 แฮกแตของฝร่ังเศส  สถาบนั ITB ตั้งการสูญเสียไวท่ี้ 7-8% แต่เกษตรกรทั้งสองฝ่าย อาจไม่สามารถปลูก
บีทใหม่ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมด เน่ืองจากเมล็ดท่ีเคลือบดว้ยสารนีโอนิโคตินอยดไ์ม่เพียงพอ  หน่ึงใน
พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ Center Val-de-Loire คาดวา่จะสูญเสียผลผลิตบีท 10 ตนั/แฮกแต CGB 
กล่าว 

วนัท่ี 8 เมษายน 2564 รัฐบาลยูเครนออกใบอนุญาตให้น าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 120,000 ตนั เพื่อรักษา
ราคาให้อยูภ่ายใตขี้ดจ ากดัท่ี 24.5 UAH/กก. (0.9 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.)  The economy ministry กล่าววา่สามารถ
ออกใบอนุญาตให้น าเขา้น ้ าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึนอีก 50,000 ตนั และคาดวา่จะยกเลิกภาษีน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว
หากราคายงัคงเพิ่มข้ึน  มีการน าเขา้น ้าตาลประมาณ 40,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม ภายใตโ้ควตา้ปลอด
ภาษีของสหภาพยโุรป 
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 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 ในปี 2564 พื้นท่ีบีทรูทของสหราชอาณาจกัรจะลดลง 10-15% หาก British 
Sugar ไม่กระตุน้การเพาะปลูกต่อไป NFU กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรผูป้ลูกบีทเปล่ียนไปปลูกเมล็ดพืชน ้ ามนั 
และขา้วโอ๊ตแทน ยงัคงถกเถียงกนัอยูว่า่โครงการประกนัราคาไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรท่ีสูญเสียเงิน 34 
ลา้นปอนด ์(47 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2563 เกษตรกรจะขาดทุน หากผลผลผลิตต ่ากวา่ 85 ตนั/แฮกแต 

เอเชีย 

วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ส้ินเดือนมีนาคม จีนผลิตน ้ าตาลได้ 10.12 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 9.8 ล้านตนั
ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ยอดขายน ้ าตาลของ โรงงานรวมลดลงจาก 4.77 ล้านตนั เหลือ 4.18 ล้านตนั ตาม
ขอ้มูลของสมาคมน ้าตาลประเทศจีน พื้นท่ีปลูกบีทปี 2564/2565 จะลดลง ในเขตมองโกเลียใน 30% เขตปกครอง
พิเศษซินเจียง 20%  และ มณฑลเฮยหลงเจียงจะลดลง 50%  เน่ืองจากการปลูกขา้วโพดให้ผลตอบแทนเป็นสอง
เท่าของบีท ในขณะท่ีพืชผลอ่ืน เช่น มนัฝร่ังไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูง  สมาคมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย
เกษตรกรผูป้ลูกบีทมากข้ึน 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 จากขอ้มูลของศุลกากรจีน พบวา่ ปริมาณน ้าเช่ือมท่ีน าเขา้ในเดือนมกราคมของ
จีนลดลงเกือบเป็น 0 รัฐบาลจีนเรียกเก็บภาษีน าเขา้น ้าเช่ือม 30-80% ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
ในขณะเดียวกนันกัวเิคราะห์กล่าววา่ ผูน้  าเขา้น ้าตาลก าลงัรอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม 

วนัท่ี 7 เมษายน 2564 คลงัสินคา้น ้ าตาลในมณฑลกวางสีมีของเต็มไปแลว้ 80% และมณฑลยูนนาน 
65% ซ่ึงสูงท่ีสุดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากยอดขายน ้ าตาลของโรงงานต ่า  ผูน้  าเขา้ก าลงัรอดูวา่รัฐบาลจีนจะ
ออกใบอนุญาตเพิ่มเติมในไตรมาสท่ี 2 หรือไม่ เน่ืองจากราคาตลาดโลกลดลงเปิดใหเ้กิดการเก็งก าไรได ้

วนัท่ี 6 เมษายน 2564 สมาคมน ้ าตาลของประเทศจีน รายงานว่า ณ ส้ินเดือนมีนาคม มณฑลกวางสี
ผลิตน ้ าตาลได ้6.25 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 251,000 ตนั จากปีก่อน  ยอดขายน ้ าตาลของโรงงานลดลง 570,000 ตนั สู่
ระดับ 2.29 ล้านตนั  เป็นผลให้น ้ าตาลยงัคงเหลืออยู่ท่ี 3.95 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 821,000 ตนั ทางด้าน
มณฑลยูนนานผลิตน ้ าตาลได ้1.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 126,000 ล้านตนั  มองโกเลียในผลิตน ้ าตาลได้ 891,000 ตนั 
เพิ่มข้ึน 166,000 ตนั และขายได ้644,000 ตนั เพิ่มข้ึน 78,000 ตนั 

วนัท่ี 9 เมษายน 2564 Czarnikow ลดการคาดการณ์การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จาก
เดิมท่ี 31.5 ลา้นตนั เหลือ 30.0-30.5 ลา้นตนั เน่ืองจากคาดวา่จะมีการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลสูงข้ึน ซ่ึงเทียบเท่า
กบัน ้ าตาล 1.2 ลา้นตนั  ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีอุตสาหกรรมคาดการณ์ไวท่ี้ 2 ลา้นตนั เน่ืองจากการใชน้ ้ าออ้ยเป็นวตัถุดิบท า
ก าไรไดน้้อยกว่าเม่ือเทียบกบัโมลาส ในรัฐมหาราษฏระโรงงานน ้ าตาลผลิตน ้ าตาลได ้10.25 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 7 
เมษายน โดยโรงงาน 111 โรงงาน จากทั้งหมด 180 โรงงาน ปิดหีบแลว้ 
 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 ตวัแทนจ าหน่ายน ้ าตาลในอินเดีย กล่าววา่ การกลบัมาระบาดอีกคร้ังของไวรัส
โคโรนาในอินเดีย ท าใหร้าคาน ้าตาลขายส่งในตลาดภาคเหนือของอินเดียลดลง  ขณะท่ีโควตาการขายน ้าตาลใน 
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เดือนเมษายนท่ีมากถึง 2.2 ลา้นตนั ทางดา้นโรงงานขายน ้ าตาลไดต้ ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่าในรัฐมหาราษฏระและรัฐ
กรณาฏกะ   สหพนัธ์จึงเรียกร้องให้ขยายเวลาขายส าหรับโควตา้เดือนเมษายนไปจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม พร้อม
กบัปรับโควตาส าหรับเดือนพฤษภาคมใหน้อ้ยลง 
 วนัท่ี 6 เมษายน 2564 เม่ือ วนัท่ี 5 เมษายน โรงงานน ้ าตาลในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ผลิตน ้ าตาล
ได ้10.203 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.966 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  โรงงาน 75 โรงงาน ยงัคงหีบออ้ย
อยู่เทียบกบั 20 โรงงานในปีท่ีแล้ว รัฐมหาราษฏระได้รับฝนเพิ่มข้ึน 16% ในเดือนมีนาคมเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย
ระยะยาว แมว้า่ปริมาณฝนจะลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ก็ตาม  แต่ในทางตรงกนัขา้ม ณ วนัท่ี 5 เมษายน โรงงาน
ในรัฐอุตตรประเทศผลิตน ้าตาลได ้9.614 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.092 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ 
 วนัท่ี 6 เมษายน 2564 สมาพนัธ์โรงงานน ้ าตาลสหกรณ์แห่งชาติ (NFCSF) ขอให้รัฐบาลอินเดียให้
เวลากับโรงงานมากข้ึนส าหรับโควต้าการขายน ้ าตาลในเดือนเมษายน โดยอ้างว่า 2.2 ล้านตนั นั้นสูงเกินไป 
เน่ืองจากการลดลงของความตอ้งการอนัเป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัส โควตา้ท่ีสูงจะกดดนัราคาซ่ึง
จะท าใหโ้รงงานคา้งค่าออ้ยเพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ณ ส้ินเดือนมีนาคม อินเดียผลิตน ้าตาลได ้27.76 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 20% เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนา้ รัฐอุตตรประเทศผลิตได ้9.37 ลา้นตนั โดยโรงงาน 39 โรงงาน จาก 120 โรงงานไดปิ้ดหีบไป
แลว้ และคาดการณ์วา่ผลผลิตของ รัฐจะลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้เน่ืองจากค่าออ้ยท่ีลดลง สมาคมโรงงาน
น ้าตาลของอินเดียกล่าวเพิ่มเติมวา่ มีการท าสัญญาการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 4.5-4.6 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564  All India Sugar Traders Association (AISTA) กล่าวว่า โรงงานในรัฐมหา
ราษฏระขอให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนส่ง 1.50 รูปี / กก. (0.02 เหรียญสหรัฐฯ / กก.) เพื่อช่วยให้สามารถ
แข่งขนักบัน ้าตาลจากรัฐอุตตรประเทศได ้ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ โรงงานในรัฐมหาราษฏระขายน ้ าตาล
ไดเ้พียง 2.17 ลา้นตนั จากโควตา้ 3.2 ลา้นตนั 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA เรียกร้องใหรั้ฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต ่า 
(MSP) ของน ้ าตาล เพื่อช่วยให้โรงงานสามารถช าระหน้ีท่ีค้างจ่ายค่าอ้อย ซ่ึงมีมูลค่าถึง 230 พนัล้านรูปี (3.1 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  จากขอ้มูลของรัฐบาลอินเดีย พบวา่คร่ึงหน่ึงของการคา้งช าระค่า
ออ้ยของประเทศนั้นเป็นการคา้งช าระจากโรงงานในรัฐอุตตรประเทศ ขณะเดียวกนั Mawana Sugars กล่าววา่ ได้
ขายธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อท่ีจะช าระค่าออ้ย  ส่วนทางดา้นโรงงานในรัฐมหาราษฏระก าลงัขอให้รัฐบาลอนุญาตให้
แบ่งจ่ายค่าออ้ย ราคายติุธรรมและค่าตอบแทน (FRP) เป็นสามงวด 

วนัท่ี 6 เมษายน 2564  Trading Corporation of Pakistan (TCP) ได้ออกค าสั่งซ้ือเพื่อน าเข้าน ้ าตาล
ทรายขาวจ านวน 50,000 ตนั อีกคร้ัง  และมีรายงานวา่รัฐบาลปัญจาบไดต้ดัสินใจท่ีจะน าเขา้น ้าตาล 200,000 ตนั   
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ทางดา้นคณะกรรมการติดตามราคาแห่งชาติคาดการณ์ว่าราคาน ้ าตาลในประเทศน่าจะลดลงในไม่ช้าตามราคา
ตลาดโลกท่ีลดลง 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรีของปากีสถานคดัคา้นขอ้เสนอท่ีจะน าเขา้น ้ าตาล 500,000 ตนั
จากอินเดีย โดยอา้งว่าเขาจะไม่เปิดการคา้กบัอินเดียอีกจนกว่าจะทบทวนจุดยืนในจมัมูและแคชเมียร์  สมาคม
การคา้น ้ าตาลแห่งอินเดียทั้งหมด (AISTA) กล่าวว่า ตน้ทุนการน าเขา้จากอินเดียจะถูกกว่าน ้ าตาลจากประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งขนส่งทางทะเลถึง 25 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 7 เมษายน 2564 ออสเตรเลียก าลงัยึดต าแหน่งประเทศไทยในฐานะผูส่้งออกน ้ าตาลทรายดิบราย
ใหญ่ท่ีสุดของโลกในในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  โดยผลผลิตออ้ยของออสเตรเลียอยู่ท่ีประมาณ 
29.5 ลา้นตนัลดลง 1.5 ลา้นตนั จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากสภาพแหง้แลง้ 
 

วจิารณ์และความเห็น  
หลงัจากมีการ Lockdown ท่ีบราซิลท าให้ราคาน ้ าตาลตกลงมา และต่อมาการมีข่าวการส่งออก        เอ

ทานอลท่ีเพิ่มจากปีท่ีแล้วอย่างมากจนท าให้ปัจจยัเร่ืองการ Lockdown หายไป ตอนน้ีหลายๆฝ่ายเร่ิมให้ความ

สนใจไปท่ีการผลิตในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล วา่จะไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้มากนอ้ยแค่ไหนท าใหร้าคาเร่ิม

มีการปรับข้ึน ประกอบกบัเดือนน้ีเป็นเดือนสุดทา้ยของการซ้ือขายสัญญาเดือนพฤษภาคม จึงท าให้ตอนน้ีเป็น

รูปแบบท่ีคาดไดย้ากของราคา รวมถึงการต่อสู้กนัของปัจจยับวกและปัจจยัลบต่อตลาดน ้าตาล 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน  147,286 ล็อต หรือประมาณ 7.48 ลา้นตนั ลดลง 5,497 ล็อต ประมาณ 

279,247.6 ตนั หรือ 3.60% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 152,783 ล็อต หรือประมาณ 7.76 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (30 มีนาคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

12 เมษายน 2564 
 


