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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (8-12 มีนาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 10 ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์ ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีลดลง

เม่ือเทียบกบัการรายงานสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับลดลง เน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ี

ลดลงส่งผลลบต่อราคาเอทานอล ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาลมากกวา่

การผลิตเอทานอล นอกจากน้ีการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ สร้างแรงจูงใจใน

การขายส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลค่อยๆปรับตวัสูงข้ึน จาก

การแขง็ค่าข้ึนของเงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯส่งผลใหก้ารส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล

ลดลง และหลงัจากท่ี Unica รายงานการผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –

กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีเพิ่มข้ึน 44% เป็น 38.235 ลา้นตนั สัดส่วนของออ้ยท่ีใชผ้ลิตน ้าตาลในปี 2563/2564 เพิ่มข้ึน

เป็น 46.19% จาก 34.46% ของปีก่อนหนา้  ท าให้ราคาน ้าตาลปรับลดลงอีกคร้ังในช่วงปลายสัปดาห์ 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.85-16.54  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.13 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.27 เซนต ์หรือ 1.65%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.40-15.97 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 15.72 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.12 เซนต ์หรือ 0.76% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 มีนาคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
5 มีนาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 16.54 15.85 16.13 16.40 -0.27 
กรกฎาคม 2564 15.97 15.40 15.72 15.84 -0.12 
ตุลาคม 2564 15.79 15.26 15.63 15.68 -0.05 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.99 15.49 15.89 15.86 +0.03 
พฤษภาคม 2565 15.20 14.70 15.16 15.02 +0.14 
กรกฎาคม 2565 14.58 14.07 14.58 14.39 +0.19 
ตุลาคม 2565 14.21 13.68 14.21 14.00 +0.21 
มีนาคม 2566 14.31 13.78 14.31 14.08 +0.23 
พฤษภาคม 2566 13.86 13.34 13.86 13.60 +0.26 
กรกฎาคม 2566 13.61 13.10 13.61 13.31 +0.30 
ตุลาคม 2566 13.57 13.03 13.57 13.22 +0.35 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 Sucden คาดวา่โลกจะขาดดุลน ้ าตาลเล็กนอ้ยในปี 2563/2564 (เดือนตุลาคม 

- กนัยายน) เน่ืองจากผลผลิตในภาคกล-ใตข้องบราซิลลดลง  Sucden ตั้งเป้าผลผลิตออ้ยภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิล ในปี 2564/2565 ไวท่ี้ 575-580 ลา้นตนัออ้ย และผลผลิตน ้ าตาลท่ี 36.0-36.5 ลา้นตนั เทียบกบัประมาณ

การของ Datagro ท่ี 586 ลา้นตนัออ้ย และ ผลผลิตน ้ าตาลท่ี 36.7 ลา้นตนั  นกัวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมน ้ าตาล 

คาดการณ์ว่าการส่งออกจากอินเดียและบราซิลจะตอ้งขยายตวัสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอ  ใน

ขณะเดียวกนั Rabobank คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคงเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากปรากฏการณ์   La Nina เงินเหรียญ

สหรัฐท่ีอ่อนตวัลงและการซ้ือของกองทุน 

 วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ Marex Spectron กล่าววา่ ตลาดขาดดุลน ้ าตาล

อยูแ่ลว้ ซ่ึงหมายความวา่การบริโภคน ้าตาลสูงกวา่ท่ีคาดไวห้รือการผลิตลดลง  ธนาคาร Itau BBA เห็นพอ้งกนั

วา่ความตอ้งการเพิ่มข้ึนในขณะท่ีผลผลิตในประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญัหลายประเทศลดลง  โลกตอ้งการอุปทาน

เพิ่มเติมจากอินเดีย  อย่างไรก็ตามตลาดมีความกงัวลวา่การเพาะปลูกออ้ยของอินเดียอาจต ่ากวา่ท่ีคาดไวก่้อน

หนา้น้ี 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 หัวหน้าของ Archer Consulting คาดการณ์ว่า ราคาน ้ าตาลมีแนวโน้มท่ีจะ

ลดลงต ่ากว่า 16 เซนต์/ปอนด์ เน่ืองจากอุปทานท่ีเพียงพอจากบราซิลและอินเดีย รวมถึงเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั

จากการระบาดของไวรัส  นอกจากน้ียงัช้ีให้เห็นวา่การลดลงเล็กนอ้ยของกองทุนในสัปดาห์ท่ีแลว้ท าให้ราคา

ลดลงถึง 110 จุด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการลดลงอย่างมาก หากกองทุนลดสถานะตัว๋ซ้ือต่อไป  

ทางดา้นอินเดีย Traders หวงัว่าสหรัฐฯจะผ่อนคลายมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านซ่ึงจะช่วยให้อิหร่านสามารถ

สร้างเงินส ารองรูปีและเร่ิมซ้ือน ้าตาลของอินเดียไดอี้กคร้ัง  อยา่งไรก็ตามในขณะน้ีผูส่้งออกก าลงัมองหาตลาด

อ่ืน ๆ เช่น อินโดนีเซีย  MEIR Commodities India กล่าว 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ในเดือนกุมภาพนัธ์ราคาน ้ าตาลดิบเฉล่ียอยูท่ี่ 16.20 เซนต/์ปอนด์ ซ่ึงแทบจะ

ไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนมกราคม  ส่วนราคาน ้ าตาลทรายขาว ISO เฉล่ียท่ี 460.41 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพิ่มข้ึน

จาก 438.74 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนมกราคม  โดยน ้ าตาลทรายขาวพรีเม่ียมเฉล่ียอยู่ท่ี 103.66 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนัเทียบกบั 103.15 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนมกราคม 

อเมริกากลาง-เหนือ 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 เม็กซิโก รายงาน ปริมาณน ้ าตาลปีการผลิต 2563/2564 (เดือนตุลาคม 2563 – 

กนัยายน 2564) ท่ีจะส่งออกไปยงัสหรัฐฯในเดือนมีนาคม อยู่ท่ี 841,795 ตนั โดยรัฐบาลเม็กซิโกไดป้รับปรุง

โควตา้ส่งออกน ้าตาลในเดือนกนัยายน ธนัวาคม และมีนาคม 
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 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 สมาชิกของสหภาพ CNPR ใน Quintana Roo กล่าวว่า ฤดูการผลิตในปี 

2563/2564 จนถึงขณะน้ีเม็กซิโกขาดออ้ยอีกประมาณ 300,000 ตนั จะถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยเหลือเวลาเพียง

สองเดือนก่อนเร่ิมฤดูฝน  ความล่าช้าเกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายในเม็กซิโกและอาจท าให้การจ่ายค่าออ้ย

ลดลงเขากล่าวเสริม  ในท านองเดียวกนัโรงงานน ้ าตาล Central Providencia หยุดหีบออ้ยเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 

เน่ืองจากฝนตกและไม่มีออ้ยในเวรากรูซและโออาซากา ในขณะเดียวกนัเกษตรกรพบเห็นการเผาออ้ยโดย

ไม่ไดต้ั้งใจซ่ึงอาจท าใหก้ารจ่ายค่าออ้ยลดลง 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้ าตาลประจ าเดือนของสหรัฐฯ ณ 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

รายการ 
ปี 

2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 8,503,952 +13.07 +0.67 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 2,832,232 -33.06 -8.28 
การส่งออก (เมตริกตนั) 31,751 0 0 
สัดส่วนน ้าตาลในสตอ็กเพื่อใชใ้นประเทศ 15.1 +14.57 -6.21 
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้ าตาลประจ าเดือนของเม็กซิโก 

ณ วนัท่ี 9 มีนาคม  2564  

รายการ 
ปี 

2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 5,900,000 +10.54 -0.84 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 105,000 +26.67 0.00 
การส่งออก (เมตริกตนั) 1,492,000 +18.77 +0.13 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (เมตริกตนั) 926,000 +7.34 -0.96 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 รายงานเดือนมีนาคม USDA ลดอุปทานน ้ าตาลของสหรัฐฯในปี 2563/2564 

ลง 199,000 ตนั เหลือ 12.8 ล้านตนั เน่ืองจากการน าเข้าท่ีลดลงเพื่อชดเชยการผลิตท่ีสูงข้ึน  การน าเข้าจาก

เม็กซิโกลดลง 210,000 ตนั เหลือ 820,000 ตนั น ้ าตาลส าหรับการบริโภคในประเทศลดลง 68,000 ตนั เป็น 11 

ลา้นตนั เน่ืองจากความตอ้งการท่ีลดลง  เป็นผลให้อตัราส่วนสต็อกน ้ าตาลต่อการใช้งานลดลงจาก 16.1 เป็น 

15.1 

 ในเม็กซิโก USDA ไดล้ดการผลิตลง 50,000 ตนั เป็น 5.9 ลา้นตนั และอุปสงค์ในประเทศลดลงเหลือ 

4.03 ลา้นตนั ขณะท่ีการส่งออกรวมเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 1.492 ลา้นตนั 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 บนัทึก EBITDA ของบริษทั Adecoagro พบวา่ มูลค่าน ้ าตาลและเอทานอล

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 อยูท่ี่ 80.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 45.6% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการหีบ

ออ้ยท่ีมากข้ึนและการอ่อนค่าลงของค่าเงินเรียลบราซิล นอกจากน้ียงักล่าวเพิ่มเติมวา่วา่ บริษทัสามารถจดัการ

กบัความตอ้งการเช้ือเพลิงท่ีลดลงท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได ้โดยใช้ซูโครส 50% ในการ

ผลิตน ้าตาล เทียบกบั 6% ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 จากขอ้มูลของ SECEX รายงานวา่ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บราซิลส่งออก

น ้ าตาล 1.85 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 43% จากปีก่อน แต่ต ่ากว่า 2 ลา้นตนั เป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2563  

ท าให้ยอดการส่งออกเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ อยู่ท่ี 3.87 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 34% จากปีก่อนหน้า ในเดือน

กุมภาพนัธ์บราซิลส่งออกเอทานอล 157 ล้านลิตร เพิ่มข้ึน 4% จากปีก่อน  และการส่งออกเอทานอลเดือน

มกราคม-กุมภาพนัธ์ อยู่ท่ี 343 ล้านลิตร เพิ่มข้ึน 51% จากปีก่อน ซ่ึงส่งออกไปยงัจีน 16.22 ล้านลิตร และ 

สหรัฐญ 1.85 ลา้นลิตร 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิล    ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มีนาคม  2564  ดงัน้ี        

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนกุมภาพันธ์ ยอดสะสม 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 669 458 +45.92 598,790 579,930 +3.25 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 19 0 + 38,235 26,494 +44.32 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 115 109 +5.04 29,792 32,559 -8.50 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 102.35 85.37 +19.89 145.09 139.14 +4.28 
สัดส่วนอ้อยน าไปผลิตน ้ าตาล 

(%) 

28.62 0.00 + 46.19 34.46 + 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

71.38 100.00 - 53.81 65.54 - 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 UNICA คาดวา่โรงงานน ้ าตาลในบราซิล 50 โรงงาน จะเร่ิมเปิดหีบภายใน

ส้ินเดือนน้ี เทียบกบั 87 โรงงาน ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ขอ้มูลของ UNICA แสดงให้เห็นวา่โรงงาน 15 

แห่งในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์หีบออ้ยไป 669,000 ตนัและผลิตน ้ าตาล

ได ้19,000 ตนั และเอทานอล 115 ลา้นลิตร  การผลิตเอทานอลจากขา้วโพดอยูท่ี่ 85.6 ลา้นลิตร จากการสะสม

ของภูมิภาค ภาคกลาง-ใตผ้ลิตน ้ าตาลได ้38.24 ลา้นตนัและเอทานอล 29.79 พนัลา้นลิตร ส าหรับออ้ย 598.79 

ลา้นตนั 
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 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 Raizen ยงัคงเป็นผูส่้งออกน ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของบราซิลในปี 2563 ดว้ย

จ านวน 3.61 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 70% จากปีก่อน ส่งออกน ้ าตาล 13% ของประเทศ และสูงเป็นประวติัการณ์

ส าหรับ บริษทั  Copersucar เป็นผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบัสอง 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 นกัวิเคราะห์กล่าววา่ โรงงานน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะตอ้งเลือก

วา่จะเร่ิมการผลิตเอทานอลก่อนเพื่อใหไ้ดร้าคาเอทานอลท่ีสูง หรือรอให้ออ้ยดีข้ึน ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานใน

เซาเปาโลเพิ่มข้ึนหน่ึงในสาม ช่วงระหวา่งปลายเดือนมกราคมถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ และคาดการณ์วา่ราคาจะ

ยงัคงอยู่ในระดบัสูง  UNICA คาดว่าการเร่ิมตน้การเก็บเก่ียวจะล่าช้าออกไป ขณะท่ีการผลิตเอทานอลจาก

ขา้วโพดจะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 S&P Global Platts ประเมินไฮดรัสด้วยราคาท่ีต ่ากว่า 48 จุด ถ้าเทียบกับ

น ้ าตาลทรายดิบในวนัท่ี 4 มีนาคมจากท่ีเคยต ่ากวา่ 432 จุด ยอ้นหลงัเม่ือกลางเดือนมกราคม  Traders กล่าวว่า

ประมาณ 5-8% ของ โรงงานในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจปรับส่วนสัดส่วนการผลิตเพื่อสนับสนุนเอทา

นอลหากไฮดรัสให้ผลตอบแทนท่ีมากกวา่น ้าตาลถึง 100 จุด ยงัมีเวลาอีก 7 สัปดาห์ จนกวา่การเก็บเก่ียวจะเร่ิม

ข้ึนจริง แต่โรงงานน ้ าตาลควรจะสามารถผลิตเอทานอลส่วนเกินได้ภายในกลางเดือนเมษายนน้ี  นอกจากน้ี

การเพิ่มข้ึนของราคาเอทานอลอาจถูกจ ากดัโดยมาตรการกกักนัใหม่ในเซาเปาโล ขณะท่ี Archer Consulting 

เตือนวา่ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของ Petrobras อาจจะส่งผลเสียต่อราคาเอทานอล 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 Datagro คาดว่าในปี 2564/2565 ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเก็บเก่ียวผลิต

อ้อยได้ 586 ล้านตัน   เพื่ อผลิตน ้ าตาล  36.7 ล้านตัน  และเอทานอล 29.4 พันล้านลิตร  ภาคเหนือ -

ตะวนัออกเฉียงเหนือคาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบ 55 ลา้นตนัเพื่อผลิตน ้ าตาล 3.1 ลา้นตนั และเอทานอล 2.4 พนัลา้น

ลิตร  ส าหรับฤดูกาลต่อไปภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีออ้ยเขา้หีบ 53 ล้านตนั ส าหรับผลิต

น ้ าตาล 3.08 ล้านตนั และเอทานอล 2.212 พนัล้านลิตร  ขณะน้ีบริษทัท่ีปรึกษาคาดว่าผลผลิตขา้วโพดในปี 

2563/2564 จะอยู่ท่ีประมาณ 109.6 ลา้นตนั เทียบกบั 110.1 ลา้นตนั ท่ีประเมินไวก่้อนหน้าน้ี แต่ยงัคงเพิ่มข้ึน 

3% ในปีน้ี 

ยุโรป 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 การปลูกออ้ยบนเกาะเรอูนียงของฝร่ังเศสอาจไดรั้บประโยชน์จากพายอิุมาน

ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 6-7 มีนาคม เน่ืองจากช่วยเพิ่มปริมาณน ้ าในพื้นท่ีแห้งแลง้ได ้ อยา่งไรก็ตามสหภาพ FDSEA 

ไม่เห็นด้วยและตั้งขอ้สังเกตว่าออ้ย 100 แฮกแต ไม่ได้รับความสนใจเน่ืองจากมีการเรียกร้องให้เจา้หน้าท่ี

ทอ้งถ่ินและ Tereos ช่วยเกษตรกรผูป้ลูกจดัการกบัความเสียหาย นอกจากน้ียงักล่าวอีกวา่ในขณะน้ีก าลงัขาด

แรงงาน 
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 เกาะเรอูนียงส่งออกน ้ าตาลจ านวนถึง 96,655 ตนั ในปี 2563 ซ่ึงในปีน้ีเพิ่มข้ึน 11%  โดยการเพิ่มข้ึน

เป็นผลมาจากการเปล่ียนไปใชน้ ้ าตาลชนิดพิเศษซ่ึงจ าเป็นตอ้งส่งออกอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีการส่งออกคาดวา่

จะทรงตวัในขณะน้ี 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 FranceAgriMer ประกาศว่าตอนน้ีจะตอบรับค าขอจากเกษตรกรผูป้ลูกบีท
ส าหรับการชดเชยความสูญเสียท่ีเกิดจากโรคใบเหลือง (yellowing disease) เม่ือปี 2563 โดยมีการจดัสรรเงิน
จ านวน 100 ล้านยูโร (119 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในภูมิภาคอิลเดอฟรองซ์เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินกล่าวว่า จะมีการ
จ่ายเงิน 1 ลา้นยโูร (1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ให้กบัเกษตรกรเน่ืองจากภูมิภาคน้ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจาก
โรคน้ี เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินกล่าวว่า ขณะน้ีก าลงัพูดคุยกบัโรงงานสองแห่งใน Seine-et-Marne เก่ียวกบักองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว 
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564รัฐบาลรัสเซียเปิดตวัแพลตฟอร์มใหม่เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าจ าเป็น
รวมถึงน ้ าตาลไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยหลีกเล่ียงภาวะเงินเฟ้อดา้นอาหาร  ราคาขายปลีกน ้ าตาลลดลงเหลือ 48.45 รู
เบิล/กก. (0.65 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) ในเดือนกุมภาพนัธ์ เทียบกบั 49 รูเบิล/กก. (0.66 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ใน
เดือนก่อน และ 30.22 รูเบิล/กก. (0.41 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ของปีท่ีแลว้ 
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ราคาของบีทเพิ่มสูงข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตบีทของรัสเซียและ
สหภาพยุโรปลดลง และหน่ึงในสามของผูป้ลูกบีทในรัสเซีย ก าลงัลงทุนกบัเคร่ืองจกัรเพื่อท าให้บีทรูทแห้ง
และบดละเอียดมากข้ึน  รัสเซียส่งออกบีทรูทบดละเอียด 1.28 ลา้นตนั ในปี 2561 เพิ่มข้ึนจาก 17,100 ตนัในปี 
2544 ท่ามกลางความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนจากจีน 
เอเชีย 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 โรงงานน ้าตาลของอินเดียไดล้งนามในสัญญาส่งออกน ้าตาล 3.9 ลา้นตนั ซ่ึง

เป็น 65% ของเป้าหมาย 6 ลา้นตนั ในปีน้ี ซ่ึงน ้าตาล 1.8 ลา้นตนั จากทั้งหมด ถูกส่งออกจากโรงงานแลว้ มีการ

ตั้งขอ้สังเกตว่าการส่งออกเร่งข้ึนตามราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึนพร้อมกบัอุปสงค์ท่ีสูงข้ึนจากอินโดนีเซียและ

อิหร่าน  ในขณะเดียวกนัโรงงานน ้าตาล 41 โรงงาน จาก 187 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระปิดฤดูกาล ณ วนัท่ี 11 

มีนาคม ขณะท่ีผลผลิตสูงถึง 9.186 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 รัฐบาลอินเดียปรับลดประมาณการการผลิตน ้ าตาลในปี 2563/2564 จาก 31 

ลา้นตนั เหลือ 30.2 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตลดลงในรัฐอุตรประเทศ และรัฐมหาราษฏระ  ทั้งสองรัฐคาดวา่จะ

ผลิตน ้ าตาลได้ 10.2 ล้านตนั จากท่ีคาดการณ์ในตอนแรกไวท่ี้10.5 ล้านตนั ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 รัฐมหา

ราษฏระผลิตน ้าตาลได ้9.07 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 9 มีนาคมโรงงานน ้ าตาล 33 โรงงาน จาก 197 โรงงาน ในรัฐมหา

ราษฏระไดปิ้ดหีบไปแลว้  อยา่งไรก็ตามโรงงานน ้ าตาลในเขต Kolhapur, Sangli และ Satara คาดวา่จะหีบออ้ย

ต่อไปจนถึงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายนหรือตน้เดือนพฤษภาคม  อยา่งไรก็ตามกรรมาธิการน ้าตาลของรัฐมหา 
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ราษฏระ มีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินของโรงงานน ้ าตาล 13 โรงงาน เน่ืองจากไม่สามารถจ่ายค่าอ้อยและค่า

ด าเนินการคร้ังแรกในฤดูกาลน้ี 

 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ในระหว่างการทบทวนนโยบายการคา้ของอินเดียท่ี WTO ประเทศสมาชิก

บ่นว่า อินเดียก่อให้เกิดผลเสียต่อราคาน ้ าตาลในตลาดโลกเน่ืองจากโครงการอุดหนุน  ประเทศสมาชิก

เรียกร้องให้อินเดียมีความโปร่งใสมากข้ึนเก่ียวกบัการอุดหนุนการส่งออกสินคา้เกษตร และรวมอุตสาหกรรม

น ้าตาลในการปฏิรูปการเกษตร  อยา่งไรก็ตามอินเดียกล่าววา่ เป็นไปตามกฎของ WTO 

 วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 5 มีนาคม รัฐอุตรประเทศของอินเดียผลิตน ้ าตาลได้ 7.77 ล้านตนั 

จาก 8.06 ล้านตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว  รัฐมหาราษฏระผลิตได้ 8.84 ล้านตนั จาก 5.29 ล้านตนั ในปี

ก่อนหนา้ ปริมาณฝนทัว่ประเทศในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ ต ่ากวา่ปกติ 32%  โดยรวมแลว้รัฐมหาราษฏ

ระไดรั้บปริมาณน ้ าฝนสูงข้ึน 65% แต่พื้นท่ีออ้ยบางแห่งของรัฐมหาราษฏระ เช่น Solapur จะได้รับปริมาณ

น ้าฝนนอ้ยลงถึง 95%  ในทางกลบักนัทมิฬนาฑูไดรั้บฝนเพิ่มข้ึนมากถึง 435% 

 วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาล 25 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระส้ินสุดฤดูกาล ณ วนัท่ี 5 

มีนาคมจากทั้งหมด 187 โรงงาน ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการแสดงให้เห็นวา่จนถึงขณะน้ีโรงงานผลิตน ้ าตาลได ้

8.84 ลา้นตนั โดยมีการค่าความหวานเฉล่ียท่ี 10.34%  ทางดา้นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาหารบอกกบัฝ่ายนิติ

บญัญติัวา่อินเดียควรจะผลิตน ้าตาลได ้31 ลา้นตนั ในปีน้ีขณะท่ีการบริโภคจะสูงถึง 26 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชยข์องจีนคาดวา่จะมีการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 60,000 ตนั

มายงัฮ่องกงในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกนักระทรวงเกษตรไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการการผลิตน ้ าตาลใน

รายงานของเดือนน้ี  มีขอ้สังเกตว่าปริมาณน ้ าฝนท่ีเพิ่มข้ึนช่วยบรรเทาสถานการณ์ภยัแลง้ในพื้นท่ีส่วนใหญ่

ของประเทศยกเวน้ ยนูนานตะวนัตก  ท าใหส้ภาพอากาศจะเป็นผลดีต่อพืชและตน้ออ้ย 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ จีนผลิตน ้าตาลได ้8.767 ลา้นตนั ลดลงจาก 8.825 ลา้น

ตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ยอดขายน ้ าตาลของโรงงานลดลงเหลือ 3.385 ลา้นตนั จาก 4.017 ลา้นตนัในปี

ท่ีแล้ว  มณฑลยูนนานมีปริมาณน ้ าฝนน้อยลง 43% ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- มีนาคมเม่ือเทียบกบัค่าปกติ

ส่งผลให้ 63% ของมณฑลจะต้องเผชิญกบัภยัแล้ง  ภาคใตมี้ฝนตกชุกในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ก าลงัประสบปัญหาภยัแลง้ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 นายกรัฐมนตรีของจีน กล่าวว่า รัฐบาลจะเพิ่มการสนับสนุนเพื่อช่วยให้

อุตสาหกรรมน ้าตาลของมณฑลกวางสีสามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึน  นอกจากน้ียงักล่าววา่ การเพิ่มผลตอบแทนมี

ความส าคญัระดบัชาติ  มณฑลใช้เงินอุดหนุน 724 ลา้นหยวน (111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับภาคน้ีตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิต 
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 วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 แควน้ปัญจาบเตือนว่าอาจประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าตาลในเดือน

ตุลาคม-ธนัวาคม โดยโทษโรงงานท่ีหกัสต็อกน ้าตาล ในขณะเดียวกนับริษทัการคา้แห่งปากีสถานไดอ้อกค าสั่ง

น าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั  จากการรายงานของส่ือทอ้งถ่ินระบุว่า การน าเขา้น ้ าตาลทั้งหมดภายใต้

รัฐบาลปัจจุบนัสูงถึง 1.1 ล้านตนั ซ่ึงสอดคล้องกบั 1.1 ล้านตนั ท่ีอนุญาตให้ส่งออกไปก่อนหน้าน้ี  ขณะท่ี

นายกรัฐมนตรีกล่าววา่ การดูแลใหร้าคาน ้าตาลอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลใหค้วามส าคญั 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 บริษทั การคา้แห่งปากีสถานได้ออกค าสั่งใหม่ส าหรับซ้ือน ้ าตาลทรายขาว 

50,000 ตนั  ท่ีถูกยกเลิกการประกวดราคาคร้ังก่อนโดยระบุวา่ราคาท่ี 540 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และ 580 เหรียญ

สหรัฐฯ/ ตนั นั้นเป็นราคาท่ีสูงเกินไป  แหล่งข่าวแยง้ว่า รัฐบาลอาจตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล แทนท่ีจะปล่อยให้

ภาคเอกชนน าเขา้เพื่อหลีกเล่ียงการจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับน ้าตาลท่ีน าเขา้ 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ราคาน ้ าตาลขายปลีกในเมืองละฮอร์ของปากีสถานอยูท่ี่ 100 รูปีปากีสถาน/

กก. (0.64 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีกในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน  สมาคมโรงงานน ้ าตาล

แห่งปากีสถาน (PSMA) โทษพ่อคา้คนกลางท่ีท าให้ราคาน ้ าตาลสูง โดยกล่าววา่ราคา หนา้โรงงานนั้นต ่ากว่า 

PKR 90 รูปีปากีสถาน กก. (0.57 เหรียญสหรัฐ / กก.) 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ประธานสมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ไม่เห็นดว้ยกบัการ

คาดการณ์การผลิตท่ีตั้งเป้าผลผลิตออ้ยไวท่ี้ 75 ล้านตนั โดยกล่าวว่า ไม่มีออ้ยส่วนเกินในฤดูกาลน้ี  ความ

ตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากส าหรับน ้าตาลโตนด (gur) ท่ีลกัลอบขนไปอฟักานิสถานเพื่อใชท้  าเหลา้   

 ในขณะเดียวกนัฝ่ายเกษตรไดเ้รียกร้องให้ปลูกออ้ยพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงเพื่อให้แน่ใจวา่จะไดผ้ลผลิตดี

ในฤดูกาลหนา้ 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาลอาจชะลอการเก็บเก่ียวในรัฐควนีแลนด์ ปี 2564 เพื่อให้มีเวลา

มากข้ึนให้ออ้ยได้อายุ ตามการรายงายของ Australian Sugar Milling Council  จากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน

นั่นหมายความว่าการผลิตน่าจะสอดคล้องกับน ้ าตาลในปีท่ีแล้วท่ี 4.12 ล้านตัน จากอ้อย 29.33 ล้านตัน 

นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บค าสั่งให้ระวงัพยาธิใบไมร่้วงซ่ึงมีรายงานในเมือง Atherton Tablelands เม่ือเดือน

กุมภาพนัธ์  ในอนาคตราคาท่ีสูงข้ึนคาดวา่จะส่งเสริมใหมี้การปลูกออ้ยมากข้ึน 

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 Sugar Terminals รายงานก าไรสุทธิ 13.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (10.4 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 เพิ่มข้ึน 2% จากปีก่อนหน้า การจดัการน ้ าตาล

ทรายดิบ 3.6 ล้านตัน  ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มข้ึน 4% และสามารถลดต้นทุนการด าเนินการได้  ใน

ขณะเดียวกนั ควนีส์แลนดก์ล่าววา่ จะจดัสรรเงินจ านวน 1.9 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  
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เพื่อเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งออ้ยเพื่อให้ออ้ยท่ีปลูกในรัฐแมรีโบโร 380,000 ตนั น าไปแปรรูป

ท่ีโรงงานน ้าตาลกลางไอซิส 

แอฟริกา 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 รัฐบาลอียิปตไ์ดข้ยายการห้ามน าเขา้น ้ าตาลออกไปอีกสามเดือนเพื่อปกป้อง
ผูผ้ลิตในประเทศ  ราคาน ้าตาลในประเทศทรงตวัท่ีประมาณ 7,500 ปอนดอี์ยปิต/์ตนั (476 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 
 
วจิารณ์และความเห็น  

ในช่วงท่ีผา่นมาตลาดไดเ้คล่ือนไหวอยูใ่นช่วงท่ีแคบ ระหวา่ง 15.85-16.56 เซนต ์และสถานะกองทุน

ไดมี้การถือตัว๋ซ้ือลดลงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกนั ซ่ึงรวมแลว้กองทุนถือตวัซ้ือลดลงกวา่ 35,000 สัญญา ใน

มุมลบตลาดดูเหมือนจะไม่มีแรงขาข้ึน แต่ในมุมบวกหมายความวา่ราคายงัสามารถยืนอยูไ่ด ้และมีโอกาสหาก

กองทุนเขา้มาซ้ืออีกคร้ังราคาก็จะสามารถไปต่อไดดี้ ทั้งน้ีปัจจยัหลกัตอ้งจบัไปท่ีภาคกลาง-ใตข้องบราซิลว่า

ฤดูการผลิตใหม่จะผลิตเอทานอลหรือน ้าตาลมากกวา่กนั 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  9 มีนาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 200,672 ล็อต หรือประมาณ 10.19 ลา้นตนั ลดลง 19,048 ล็อต ประมาณ

967,638.4 ตนั หรือ 8.67% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 219,720 ล็อต หรือประมาณ 11.16 

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

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

15 มีนาคม 2564 


