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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพนัธ์ 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (8-12 กุมภาพนัธ์ 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 6 ของปี 2564 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยช่วง

ตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับลดลงจากความคาดหวงัว่าน ้ าตาลจะเกินดุลทัว่โลกในปีหน้า Tropical Research 

Services (TRS) คาดการณ์ปริมาณน ้ าตาลเกินดุลทัว่โลกในปี 2564/2565 ท่ี 5.2 ลา้นตนั เน่ืองจากแนวโน้มการ

ผลิตน ้าตาลจะจะเพิ่มข้ึนในไทยและอินเดีย ซ่ึงคาดวา่การผลิตน ้าตาลของไทยในปี 2564/2565 อาจเพิ่มข้ึนเป็น 10 

ล้านตนั จาก 7.2 ล้านตนั ในปี 2563/2564 และการผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 2564/2565 อาจเพิ่มข้ึนเป็น

ประวติัการณ์ท่ี 35.6 ลา้นตนั จาก 31 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลค่อยๆขยบัตวัสูงข้ึนจน

กลางสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตวัข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบ สู่ระดบัสูงสุดรอบ 1 ปี  เม่ือวนัท่ี 10 

กุมภาพนัธ์ ส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและราคาน ้ าตาล ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัลดลง

อีกคร้ัง เน่ืองจากแนวโน้มการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียและแนวโน้มการเกินดุลของน ้ าตาลทัว่โลก โดย

สมาคมการคา้น ้ าตาลของอินเดียคาดการณ์วา่ผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จะเพิ่มข้ึน 9% เป็น 29.9 

ลา้นตนั ขณะเดียวกนัสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานว่า การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในเดือน

ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 เพิ่มข้ึน 25% เป็น 17.68 ลา้นตนั ทางดา้นซิต้ีกรุ๊ปคาดการณ์วา่น ้ าตาลเกินดุลทัว่

โลกในปี 2564/2565 จะอยูท่ี่ 5.0 ลา้นตนั เทียบกบัการขาดดุล 2.0 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.21-17.05  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.38 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต์ หรือ 0.24%  และราคาน ้ าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.55-16.12 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.64 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.06 เซนต ์หรือ 0.38% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 กุมภาพนัธ์ 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 กุมภาพนัธ์ 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 17.05 16.21 16.38 16.42 -0.04 
พฤษภาคม 2564 16.12 15.55 15.64 15.70 -0.06 
กรกฎาคม 2564 15.50 15.03 15.13 15.11 +0.02 
ตุลาคม 2564 15.32 14.89 14.99 14.96 +0.03 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.52 15.10 15.20 15.20 0.00 
พฤษภาคม 2565 14.53 14.18 14.42 14.31 +0.11 
กรกฎาคม 2565 13.90 13.53 13.84 13.71 +0.13 
ตุลาคม 2565 13.67 13.29 13.63 13.48 +0.15 
มีนาคม 2566 13.80 13.41 13.77 13.60 +0.17 
พฤษภาคม 2566 13.42 13.03 13.38 13.21 +0.17 
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กรกฎาคม 2566 13.22 12.80 13.16 12.96 +0.20 
ตุลาคม 2566 13.15 12.78 13.15 12.60 +0.21 
 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 Tropical Research Services (TRS) คาดการณ์น ้าตาลเกินดุล (Surplus) ใน

ปี 2564/2565 ท่ี 5.18 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตทัว่โลกน่าจะเพิ่มข้ึน 5% เป็น 191.51 ลา้นตนั นอกจากน้ีคาดวา่

ประเทศไทยจะผลิตน ้าตาลได ้10.11 ลา้นตนั และอินเดีย 35.64 ลา้นตนั 

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ คณะกรรมการผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งยโุรป 
(CEPS) และสหพนัธ์สหภาพการคา้แห่งยโุรป (EFFAT) ไดต่้ออายคุ  าร้องขอใหส้หภาพยโุรปลดโควตาการ
น าเขา้น ้าตาลและเอทานอลท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงการคา้ EU-Mercosur โดยโตแ้ยง้วา่ จะส่งผลเสียต่อผูผ้ลิต
น ้าตาลในสหภาพยโุรป ขณะท่ีการวเิคราะห์ของส่ือทอ้งถ่ินแยง้วา่ การท าเช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อความเป็นไปได้
ของขอ้ตกลงการคา้ และในทางกลบักนัเอกอคัรราชทูตของยโุรป กล่าววา่ บราซิลจ าเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ได้
วางมาตรการเพื่อปกป้องป่าอเมซอนจากการตดัไมท้  าลายป่า มิเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ลงนามในขอ้ตกลง 
 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัดิบ และการส่งออกเอทานอลท่ีมากข้ึน โดยการ

ส่งออกเอทานอลในเดือนมกราคมของบราซิลเพิ่มข้ึน 155% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็น 200 ลา้นลิตร ส่งผลให้

โรงงานน ้าตาลของบราซิลประเมินสัดส่วนการผลิตใหม่เพื่อใหไ้ดเ้อทานอลมากข้ึน ตามการวเิคราะห์ของ 

Zafranet  นอกจากน้ี Czarnikow คาดการณ์วา่ผลผลิตต่อไร่ท่ีดีข้ึนของไทยจะน าไปสู่การเกินดุลทัว่โลกในปี 

2564/2565 ท่ี 5.3 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 29% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะเดียวกนันกัเก็งก าไรกล่าววา่ การเพิ่มข้ึน

ของกองทุนและอุปทานน ้าตาลท่ีจ ากดัเป็นปัจจยัหนุนราคาน ้าตาล ทางดา้นน ้าตาลตลาดลอนดอนคาดวา่สัญญา

ซ้ือขายเดือนมีนาคมน่าจะส่งมอบได ้400,000-500,000 ตนั 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ราคาน ้าตาลดิบ (Spot prices) ในเดือนมกราคมเฉล่ียอยูท่ี่ 15.20 เซนต/์
ปอนด ์เทียบกบั 14.08 เซนต/์ปอนด ์เม่ือเดือนธนัวาคม ท่ีผา่นมา ดชันีราคาน ้าตาลทรายขาว ISO เดือนมกราคม
เพิ่มข้ึนเป็น 438.74 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั จาก 399.14 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนธนัวาคม ส าหรับทั้งน ้าตาลทราย
ดิบและน ้าตาลทรายขาวนบัเป็นระดบัสูงสุด นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ดว้ยเหตุน้ีท าใหพ้รีเม่ียมน ้าตาล
ทรายขาวเฉล่ียท่ี 103.66 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 Marex Spectron กล่าววา่ การปรับตวัสูงข้ึนของราคาน ้าตาลน่าจะเป็น
สัญญาณวา่การบริโภคของโลกเติบโตเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา France Agrimer 
องคก์ารประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าฝร่ังเศส ตั้งขอ้สังเกตวา่ การระบาดของไวรัสโคโรนาไดล้ดการบริโภค
น ้าตาลซ่ึงถูกชดเชยบางส่วนจากความตอ้งการเอทานอลท่ีสูงข้ึน   France Agrimer ลดปริมาณน ้าตาลส่วนเกิน 
(surplus)ทัว่โลกในปี 2563/2564 ลง 600,000 ตนั มาเหลือเพียง 800,000 ตนั เน่ืองจากผลผลิตท่ีลดลง  อยา่งไรก็ 
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ตามในปี 2564/2565 บริษทั Tropical Research Services (TRS) คาดวา่จะมีน ้าตาลเกินดุลอยูท่ี่ 5.2 ลา้นตนั โดย
สมมติวา่การผลิตของไทยจะเพิ่มข้ึนเป็น 10 ลา้นตนั และอินเดียเป็น 35.6 ลา้นตนั 

วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในตลาดลอนดอนสัญญาเดือน
มีนาคม 2564 ปรับตวัข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปี เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา ท่ามกลางความสนใจท่ีจะส่ง
มอบน ้าตาลเน่ืองจากอุปทานท่ีมีอยูจ่  ากดัของไทย และปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในอินเดีย  หวัหนา้ 
Archer Consulting กล่าววา่ การส่งมอบน ้าตาลเดือนมีนาคมของตลาดนิวยอร์คอาจอยูท่ี่ประมาณ 2 ลา้นตนั 
ขณะท่ีประเทศปลายทางจะตอ้งมีคลงัสินคา้ส าหรับน ้าตาล มิฉะนั้นพวกเขาอาจตอ้งพยายามขายออกเน่ืองจาก
โครงสร้างราคาของตลาดท่ีเดือนไกลถูกกวา่เดือนใกล ้

อเมริกาเหนือ-กลาง 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 Conadesuca ลดการคาดการณ์การผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2563/2564 
ลง 81,000 ตนั มาอยูท่ี่ 6.06 ลา้นตนั ส่ิงน้ีจะช่วยลดแรงกดดนัในการส่งออก แต่ตวัเลขน้ีก็ยงัสูงกวา่ 5.28 ลา้นตนั 
ของผลิตในปี 2562/2563 อยูม่าก ในขณะท่ีกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA ยงัคงคาดการณ์วา่ผลผลิตจะไม่
เปล่ียนแปลง ตามรายงาน WASDE ในเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ี 5.95 ลา้นตนั 
เกษตรกรใน Xalapa กล่าววา่ ราคาออ้ยท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อเกษตรกร ท่ี 900 เปโซเมก็ซิโก/ตนั (44.82 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั) จากก่อนหนา้น้ีท่ี 830 เปโซเมก็ซิโก/ตนั (41.33 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ USDA เพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลปี 
2563/2564 ของสหรัฐฯข้ึน 196,000 ตนั มาเป็น 8.45 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตท่ีดีข้ึนในพื้นท่ีปลูกบีทและออ้ย 
การน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย อตัราส่วนของสต็อกน ้าตาลต่อการใชบ้ริโภคในประเทศ เพิ่มข้ึนเป็น 16.15%  

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 USDA รายงาน ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้าตาลของสหรัฐฯ 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

รายการ 
ปี 

 2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 8,447,707 +12.49 +1.70 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 3,088,058 -22.03 +1.79 
การส่งออก (เมตริกตนั) 31,751 0 0 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (ลา้นตนั) 16.1 +19.88 +11.81 
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วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 รายงาน ตารางแสดงปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้าตาลของเมก็ซิโก เดือน
กุมภาพนัธ์ 2564  

รายการ 
ปี 

 2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 5,950,000 +11.29 - 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 105,000 +26.67 - 
การส่งออก (เมตริกตนั) 1,490,000 +18.66 - 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (เมตริกตนั) 935,000 +8.24 - 
 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ฤดูการเก็บเก่ียวบีทปี 2563 ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของสหรัฐฯส้ินสุดลงโดยให้
ผลผลิตในทิศทางท่ีดี เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีดีหลงัจากท่ีตอ้งเผชิญกบัฝนและน ้าคา้งแข็งเม่ือปี 2562 โรงงาน
น ้าตาล Amalgamated Sugar ในรัฐยทูาห์ ท าสถิติผลผลิต 40.6 ตนั/เอเคอร์ (91 ตนั/แฮกแต) ดว้ยปริมาณน ้าตาล
ในบีทท่ี 18.4% โรงงานน ้าตาลSidney Sugars ไดผ้ลผลิต 29.1 ตนัเอเคอร์ (65 ตนั/แฮกแต) โดยมีปริมาณน ้าตาล
ในบีทอยูท่ี่ 19.21% โรงงานน ้าตาล Spreckels Sugar ในรัฐแคลิฟอร์เนียไดผ้ลผลิตถึง 49.25 ตนั/เอเคอร์ (110 
ตนั/แฮกแต)  ดว้ยปริมาณน ้าตาลในบีทท่ี 16.89% และสหกรณ์เกษตรกร Minn-Dak ไดผ้ลผลิต 24.09 ตนั/
เอเคอร์ (54 ตนั/แฮกแต) โรงงานน ้าตาล American Crystal ใน Red River Valley ไดผ้ลผลิตสูงถึง 24.8 ตนั/
เอเคอร์ (55.6 ตนั/แฮกแต) มีปริมาณน ้าตาลในบีทท่ี 18.36% ในขณะคาดวา่สภาพอากาศในปี 2564 ก็ดูดีเช่นกนั 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล    ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) ณ วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์  2564  ดงัน้ี        

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนมกราคม ยอดสะสม 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 45 87 -48.73 597,634 579,301 +3.16 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 2 4 -48.99 38,195 26,491 +44.18 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 120 103 +16.55 29,541 32,346 -8.67 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 226.05 

 

 

150.55 +50.15 145.16 139.19 +4.29 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 19.41% 29.30%  46.21% 34.48%  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

80.59% 70.70%  53.79% 65.52%  
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            วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 Safras & Mercado คาดวา่ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล จะ

เพิ่มข้ึนในปี 2564/2565 เป็น 600 ลา้นตนั เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา

เพียงหน่ึงเดียวท่ีคาดวา่ผลผลิตจะเพิ่มข้ึน คาดวา่ภูมิภาคน้ีจะผลิตน ้าตาลได ้40 ลา้นตนั และเป็น 43.5 ลา้นตนั 

เม่ือรวมผลผลิตในภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือ(NNE) อยา่งไรก็ตาม UNICA กล่าววา่ ผลผลิตจะข้ึนอยูก่บั

ฝนในไตรมาสแรก 

วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ มีน ้าตาล 1.35 ลา้นตนั ท่ีรอลงเรือของบราซิล
ส าหรับรอบสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 960,000 ตนัในสัปดาห์ก่อนหนา้  Traders กล่าววา่ 
การเก็บเก่ียวถัว่เหลืองท่ีล่าชา้และผลผลิตถัว่เหลืองท่ีสูงข้ึนมากอาจท าใหเ้กิดการส่งออกท่ีกระจุกตวั และท าให้
ล่าชา้ส าหรับการส่งออกน ้าตาลใหม่ 

ยุโรป 

 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 น ้าตาลรัสเซียกลายเป็นท่ีสนใจของผูน้ าเขา้ในคาซคัสถานและ
อาเซอร์ไบจานมากข้ึน เน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีราคาน ้าตาลในรัสเซียจะยงัคงท่ีจนถึงวนัท่ี 
1 เมษายน 2564 เป็นอยา่งนอ้ย นอกจากน้ีผูผ้ลิตน ้าตาลในรัสเซียไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงราคาสูงสุดเม่ือส่งออก 
ส่งผลใหน้ ้าตาลทรายขาวประมาณ 9,300 ตนั ถูกส่งออกโดยรถไฟในช่วง 10 วนัแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ซ่ึงเร็ว
กวา่การส่งออกในเดือนมกราคมมาก 
 วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซีย กล่าววา่ ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 6 ลา้น
ตนั ในปี 2564 จากเดิม 5.8 ลา้นตนั ในปี 2563 เน่ืองจากผลผลิตบีทต่อไร่ท่ีเพิ่มข้ึนและมีพื้นท่ีปลูกบีทมากข้ึน 
ขณะท่ี Rusagro กล่าววา่ จะลดพื้นท่ีปลูกขา้วสาลีในฤดูใบไมผ้ลิ เน่ืองจากการควบคุมการส่งออกเมล็ดพืช ซ่ึงจะ
เปล่ียนไปปลูกบีท ตน้ทานตะวนั และคาโนลาแทน 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซียตั้งเป้าพื้นท่ีปลูกบีทไวท่ี้ 1.06 ลา้นเฮกแต ในปี 
2564 เพิ่มข้ึน 14.4% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และเพียงพอส าหรับผลิตน ้าตาล 6 ลา้นตนั ซ่ึงจะท าใหร้าคาน ้าตาลไม่
ผนัผวน อยา่งไรก็ตามดว้ยราคาน ้าตาลท่ีคงท่ีในปัจจุบนัการปลูกบีทจึงไม่ไดท้  าก าไรมากนกั ส าหรับเกษตรกร
อิสระส่วนใหญ่ท่ีอาจเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน เช่น ขา้วโพด หรือ ทานตะวนั ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญจาก IKAR แนะน า
วา่พื้นท่ีเพาะปลูกจะข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการก าหนดราคา เน่ืองจากมีการตั้งขอ้สังเกตวา่เกษตรกร
มกัจะเร่ิมปลูกบีทในช่วงกลางเดือนมีนาคม ทางดา้นผูอ้  านวยการของ Prodimex กล่าววา่ บริษทัวางแผนท่ีจะ
รักษาพื้นท่ีปลูกบีทใหไ้ม่ลดลงในปีหนา้ แมจ้ะยอมรับวา่เกษตรกรอิสระบางรายตอ้งการลดพื้นท่ีปลูกบีทลง 

เอเชีย 

 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 ในบางพื้นท่ีของรัฐอุตตรประเทศ และรัฐพิหารไดรั้บผลกระทบจากโรค
เน่าแดง ซ่ึงอาจเป็นการบงัคบัใหฤ้ดูกาลเก็บเก่ียวส้ินสุดลงในช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ ตามขอ้มูลของ All India 
Sugar Trade Association (AISTA) ส่งผลใหใ้นปีน้ีรัฐอุตตรประเทศผลิตน ้าตาลไดเ้พียง 10.5 ลา้นตนั ซ่ึงลดลง  
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16.6% หน่วยงานการคา้ตั้งเป้าผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดไวท่ี้ 29.9 ลา้นตนั เทียบกบั 27.4 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ ซ่ึงไม่

รวมน ้าตาล 2 ลา้นตนัท่ีเปล่ียนเป็นเอทานอล ขณะท่ีตวัแทนภาคอุตสาหกรรมตั้งขอ้สังเกตวา่ ความตอ้งการ
น ้าตาลในภาคอุตสาหกรรมลดลงเน่ืองจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส ในช่วง 2-3 เดือน แต่ตอนน้ีดีข้ึนแลว้ 
ความตอ้งการน ้าตาลรวมน่าจะยงัคงสูงถึง 26 ลา้นตนั ในปีน้ี 
 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA กล่าววา่ อินเดียน่าจะสามารถ

บรรลุเป้าหมายการส่งออกในปีน้ี แมจ้ะขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ เน่ืองจากน ้าตาลท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็น

น ้าตาลทรายดิบ และผูส่้งออกน ้าตาลทรายขาวยงัร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งออกจ านวนมาก ในทางกลบักนั All 

India Sugar Trade Association (AISTA) แยง้วา่ปัญหาดา้นการขนส่งและการสูญเสียตลาดอิหร่านอาจท าใหก้าร

ส่งออกรวมลดลงเหลือเพียง 4.3 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 รัฐบาลอินเดียคา้งช าระค่าออ้ยในประเทศถึง 169 พนัลา้นรูปี (2.3 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐฯ) เม่ือส้ินเดือนมกราคม ส่งผลใหโ้รงงานผลิตเอทานอลมากข้ึนเน่ืองจากผลิตไดเ้ร็วกวา่น ้าตาล

ทราย ในรัฐมหาราษฏระ ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564 โรงงานน ้าตาลผลิตน ้าตาลได ้6.9 ลา้นตนั ตามรายงานของ

คณะกรรมการน ้าตาล  ค่าความหวานของน ้าตาลในเมืองกลหาปุระ (Kolhapur) อยูท่ี่ 11.64% 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 S&P Global Platts รายงานวา่ น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิส่งออกผา่นตูค้อน
เทนเนอร์ของไทยราคาสูงถึง 525.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั FOB ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ส าหรับน ้าตาล
ทรายขาวคุณภาพต ่าของอินเดียส่งออกผา่นตูค้อนเทนเนอร์พรีเม่ียมอยูท่ี่ 125 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เน่ืองจากการ
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในอินเดีย Traders ชาวอินเดียบอกกบัรัฐบาลวา่ ทางออกเดียวคือการส่งออกน ้าตาล
ทรายขาว 600,000 ตนั ในรูปแบบเรือเทกอง อยา่งไรก็ตามท่าเรือขนาดเล็กสามารถรองรับไดเ้ฉพาะตูค้อนเทน
เนอร์เท่านั้น แหล่งข่าวกล่าววา่ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์อาจยงัมีอยูจ่นถึงเดือนมิถุนายน ขณะท่ี 
Czarnikow คาดการณ์วา่การผลผลิตต่อไร่ท่ีดีข้ึนของไทยในปี 2564/2565 จะช่วยเพิ่มความมัน่ใจไดว้า่จะมี
ปริมาณน ้าตาลทรายขาวท่ีเพียงพอและไม่เป็นผลดีต่อค่าพรีเม่ียมน ้าตาลทรายขาว 

วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA คาดวา่ รัฐบาลจะประกาศ
มาตรการส่งเสริมการส่งออกเพิ่มเติม หลงัเดือนมีนาคมเม่ือการผลิตชดัเจนข้ึน ตามการรายงานของส่ือทอ้งถ่ิน  
ขณะเดียวกนัหวัหนา้ของโรงงานน ้าตาล Shivaji Flour Mills คาดวา่งบประมาณปี 2564 ของรัฐบาลจะรวมถึง
มาตรการสนบัสนุนการจดัเก็บและส่งออกพืชผลการเกษตรรวมถึงน ้าตาลแลว้ 
 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวยีดนามประกาศจะใชม้าตรการภาษีน าเขา้เพื่อตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

น ้าตาลทรายขาว 44.23% น ้าตาลทรายดิบ 29.23% ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลของไทย แต่ยงัไม่มีการระบุวา่จะมี

ผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด 

 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 หน่วยงานก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งสาธารณะของปากีสถาน ไดรั้บ

อนุมติัจากคณะรัฐมนตรีกลางใหน้ าเขา้น ้าตาล 500,000 ตนั ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ ขณะเดียวกนัรัฐบาลไดเ้ปิดเผย 
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แผนการตรวจสอบการผลิตและการขายของโรงงานน ้าตาล 80 โรงงาน หลงัจากพบวา่โรงงานน ้าตาลลม้เหลวใน

ขั้นตอนการตรวจสอบดว้ยตนเอง 

วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 Tribune & Business Recorder รายงานวา่ ปากีสถานยงัไม่สามารถน าเขา้
น ้าตาลไดใ้นขณะน้ี หวัหนา้ของ JDW Sugar Mills ประเมินตน้ทุนการน าเขา้ท่ี 110 รูปีปากีสถาน/กก. (0.69 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เทียบกบัประมาณ 100 รูปีปากีสถาน/กก. (0.63 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) ส าหรับราคาน ้าตาลใน
ประเทศปัจจุบนั  และราคาในประเทศจะยงัคงสูงเน่ืองจากการผลิตท่ีลดลง  ขณะเดียวกนัรัฐบาลปัญจาบได้
ประกาศการปฏิรูปภายใตพ้ระราชบญัญติัการก ากบัดูแลการตลาดเกษตรของปัญจาบ (PAMRA) เพื่อเสนอราคา
และปรับปรุงตลาดสินคา้เกษตรใหท้นัสมยั 
 

วจิารณ์และความเห็น  

หลงัจากตลาดไดป้รับเพิ่มข้ึนท าราคาสูงสุดใหม่ก็ไดป้รับตวัลดลง โดยการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่มาจาก

การยา้ยตัว๋ของกองทุน และนกัเก็งก าไรจากเดือนมีนาคม 2564 ไปยงัเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม 2564 

ทั้งน้ีคาดวา่ตลาดจะเคล่ือนไหวในช่วงท่ีแคบลงเน่ืองจากการยา้ยตัว๋ใกลเ้สร็จส้ิน แต่ปัจจยัพื้นฐานในระยะใกล้

และระยะกลางยงัคงดูดีอยู ่ทั้งความตอ้งการท่ีมีมาก รวมไปถึงการส่งออกท่ีเป็นไปไดช้า้กวา่ปกติ 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 209,285 ล็อต หรือประมาณ 10.63 ลา้นตนั ลดลง 6,992 ล็อต ประมาณ 

355,193.60 ตนั หรือ 3.23% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 216,277 ล็อต หรือประมาณ 10.99 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (2 กุมภาพนัธ์ 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15 กุมภาพนัธ์ 2564 


