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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (10-14 พฤษภาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 19 ของปี 2564 
ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัการรายงาน
สัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ข้ึนไปแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนคร่ึง ท่ี 
18.25 เซนต์ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม จากความกงัวลต่อเน่ืองเก่ียวกบัอุปทานน ้ าตาลท่ีลดลงทัว่โลก ต่อมาในช่วง
กลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลมีการปรับตวัลดลงติดต่อกนั 3 วนั จนถึงปลายสัปดาห์ สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จาก
ความกงัวลเร่ืองอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการลดลงของราคาน ้ ามนัดิบส่งผลต่อราคาเอทานอลและราคาน ้ าตาล 
อาจส่งผลใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตน ้าตาลมากกวา่เอทานอลซ่ึงจะช่วยเพิ่มปริมาณน ้าตาลในตลาด 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.92-18.25  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.96 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต ์หรือ 3.03%  และราคาน ้ าตาลตามสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมกราคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 17.07-18.05 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.09 
เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.47 เซนต ์หรือ 2.68% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
7 พฤษภาคม 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564 18.25 16.92 17.49 16.96 -0.53  
ตุลาคม 2564 18.23 17.03 17.56 17.06 -0.50  
มีนาคม 
มีนาคม 

2565 18.05 17.07 17.56 17.09 -0.47  
พฤษภาคม 2565 17.03 16.24 16.67 16.27 -0.40  
กรกฎาคม 2565 16.36 15.66 16.07 15.73 -0.34  
ตุลาคม 2565 16.09 15.40 15.79 15.46 -0.33  
มีนาคม 2566 16.05 15.46 15.77 15.51 -0.26  
พฤษภาคม 2566 15.12 14.70 14.91 14.71 -0.20  
กรกฎาคม 2566 14.55 14.15 14.30 14.16 -0.14  
ตุลาคม 2566 14.31 13.91 13.99 13.91 -0.08  
มีนาคม 
มีนาคม 

2567 14.15 13.94 14.00 13.94 -0.06  

ข่าวทีส่ าคัญ 
 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 Traders กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คท่ีปรับตวัลดลง เม่ือวนัท่ี 

13 พฤษภาคม เน่ืองจากการขายท าก าไร โดยช้ีให้เห็นถึงความกงัวลดา้นอุปทานในบราซิล ดา้น Tropical Research 
Services (TRS) คาดการณ์วา่น ้ าตาลตลาดโลกจะขาดดุลจนถึงเดือนกนัยายน 2565 โดยคาดวา่จะขาดดุลสูงสุดใน
ไตรมาสท่ี 4 ท่ีก าลงัจะมาถึง ราคาตลาดโลกจะตอ้งเพิ่มข้ึนสูงพอท่ีอินเดียจะส่งออกน ้ าตาลไดม้ากข้ึน โดยมูลค่า
เท่ากนัท่ี 19 เซนต/์ปอนด ์หากไม่มีเงินอุดหนุน 
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วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ไม่มีผูช้นะการประมูลน ้ าตาลทรายดิบ Hi-Pol ส าหรับการส่งมอบในวนัท่ี 1 

มีนาคม - 15 พฤษภาคมในระหวา่งการประกวดราคาน ้าตาลทรายดิบโควตาบี คร้ังท่ีสามของประเทศไทยเน่ืองจากมี

รายงานวา่ขอ้เสนอต ่าเกินไปตามรายงานของ S&P Global Platts ตลาดคาดวา่การส่งออกของอินเดียจะแข่งขนักบั

น ้ าตาลของไทยแมว้่าการส่งออกของอินเดียจะยงัไม่ท าก าไรก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น Platts ยงัไดเ้พิ่มประมาณการ

ผลผลิตออ้ยในปี 2564/2565 ส าหรับประเทศไทยจาก 90 ลา้นตนั เป็น 95 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามท่าเรือหลายแห่งใน

อินเดียประกาศเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยเน่ืองจากการ Lockdown ท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา และการปิดตวัลงซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อการส่งออก ท่าเรือ Karaikal ประกาศเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยจนถึงวนัท่ี 24 พฤษภาคม ขณะเดียวกนั Traders 

ไดรั้บผลกระทบในการด าเนินการท่ีท่าเรือ Visakhapatnam เน่ืองจากท่าเรือประกาศเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยจนถึงวนัท่ี 

19 พฤษภาคม  

 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ดว้ยเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564  อนท. ไดด้ าเนินการเปิดประมูลขาย
น ้าตาลทรายดิบท่ีส่งมอบให ้อนท. ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ณ หอ้งประชุมชุณหะวณั ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยเปิดประมูลขายแบบประมูลพรีเม่ียม (SEO) ของน ้ าตาลตามคุณภาพความหวาน (Polarization) ตั้งแต่ 96.00 – 
97.99 ดีกรี (J-Spec)  และตั้งแต่ 98.50 ดีกรี ข้ึนไป (Hi-Pol.) ผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ 
J-Spec Hi-Pol. 

MT. PTS. MT. PTS. 

1 มีนาคม-15 พฤษภาคม 2565 Itochu Corporation 14,000.00 140 - - 

1 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2565 
ED & F Man Sugar Ltd. - - 14,400.00 150 

Louis Dreyfus Company - - 21,600.00 150 

รวม 14,000.00 140 36,000.00 150 

สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2564/2565 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
ร้อยละ 

พรีเมียมเฉลีย่ 
(จุด) 

คงเหลอืไม่มี
สัญญา 

(เมตริกตัน) 
ร้อยละ 

1 มีนาคม-15 พฤษภาคม 2565 110,000.00 83.00 135.6364   23,333.00 17.00 
1 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2565  36,000.00 27.00 150.0000    97,333.00 73.00 
1 กรกฎาคม-15 กนัยายน 2565 -  - 133,334.00 100.00 

รวม/เฉลีย่ 146,000.00 36.50 139.1781 254,000.00 63.50 
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วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 Itau BBA กล่าววา่ ตลาดยอมรับวา่ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะ
ลดลงเน่ืองจากภยัแลง้ แต่การประมาณการยงัคงแตกต่างกนัอยา่งมากตั้งแต่ 530-590 ลา้นตนั การคาดการณ์สภาวะ
แห้งแลง้อย่างต่อเน่ืองน่าจะช่วยให้เก็บเก่ียวได ้แต่จะส่งผลเสียต่อผลผลิต  นอกจากน้ียงัปรับสัดส่วนผลิตน ้ าตาล
มากกวา่เอทานอล ซ่ึงจะช่วยลดอุปทานเอทานอลไดอี้กดว้ย  ทางดา้น Green Pool กล่าววา่ กองทุนคาดวา่ผูผ้ลิต
น ้ าตาลในบราซิลจะตอ้งซ้ือน ้ าตาลคืนบางส่วนเพื่อป้องกนัความเส่ียง  ในทางกลบักนั Marex Spectron สังเกตเห็น
สัญญาณของความตอ้งการน ้าตาลท่ีลดลง  อยา่งไรก็ตามคาดวา่สถานะของกองทุนจะเป็นอยูเ่ช่นน้ีไปสักระยะหน่ึง  
ตลาดก าลงัรอผลการเก็บเก่ียวจาก UNICA คร้ังต่อไป และรายงานธญัพืชของ USDA เพื่อใหเ้ห็นภาพไดช้ดัข้ึน 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 นกัลงทุนในตลาด กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนในสัปดาห์แลว้เกิดจากความ

กงัวลเน่ืองจากภยัแล้งในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลโดยมีการประมาณการว่าผลผลิตออ้ยจะต ่าถึง 520 ล้านตนั 

Traders กล่าววา่ เงินเหรียญสหรัฐฯท่ีอ่อนค่าลงและราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลดีต่อราคาน ้ าตาล  อยา่งไรก็ตาม  

Archer Consulting แยง้วา่ราคาสูงข้ึนเน่ืองจากไม่มีผูข้าย  และเตือนวา่ผูผ้ลิตในบราซิลอาจส่งออกน ้ าตาลไดไ้ม่มาก

เท่าท่ีคาดการณ์ไวใ้นตอนแรกเน่ืองจากอุปทานออ้ยท่ีลดลง และการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการผลิต ทางดา้น Itau 

BBA ไม่เห็นดว้ยโดยกล่าววา่ โรงงานไม่น่าจะเปล่ียนสัดส่วนการผลิตเพื่อเอทานอล มากกวา่ ทั้งน้ีสภาพความแห้ง

แลง้จะช่วยในการเก็บเก่ียวและท าใหโ้รงงานมีเวลาเพิ่มผลผลิตน ้าตาลมากข้ึน 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 Tropical Research Services (TRS) คาดวา่ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล จะหีบ

ออ้ย 573 ล้านตนั และผลิตน ้ าตาลได้ 36.1 ล้านตนั ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะลดลงต ่ากว่าน้ีได้อีกและยงัถือว่าสูงกว่า ผู ้

วเิคราะห์ในตลาดรายอ่ืน นกัปฐพีวทิยาจากเซาเปาโลเตือนวา่หลายคนยงัคงประเมินผลกระทบของภยัแลง้ต ่าเกินไป 

โดยกล่าววา่ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจต ่ากว่าปี 2563-2564 ถึง 100 ลา้นตนั ทางดา้น Czarnikow 

กล่าววา่ ATR ในอีก 4 เดือนขา้งหนา้จะแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณน ้ าตาลในออ้ยท่ีสูงข้ึนจะสามารถชดเชยผลผลิตออ้ย

ท่ีลดลงไดบ้างส่วนหรือไม่ โดยผลผลิตออ้ยจะอยูท่ี่ 558.2 ลา้นตนั 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 Safras & Mercado และ FGAgro คาดการณ์วา่โรงงานของบราซิลไดท้  าการ

ส่งออกน ้ าตาลในปี 2565/2566 ไปแลว้ 60% และ ในปี 2564/2565 เพิ่มเป็น 90% โดยน ้ าตาลจ านวนมากถูกขาย

ล่วงหน้าไปแลว้ และคาดวา่ผลผลิตของบราซิลท่ีลดลงอาจท าให้ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คทะลุ 20 เซนต์/ปอนด์ 

ตามการคาดการณ์ของ Safras & Mercado  ขณะท่ี UNICA กล่าวเพิ่มเติมวา่ภยัแลง้จะส่งผลกระทบต่อผลผลิต

น ้าตาลมากกวา่เอทานอลเน่ืองจากมีความแหง้แลง้มากในพื้นท่ีผลิตน ้าตาล 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 จากการรายงานล่าสุดของ UNICA ส่งผลกระทบอยา่งจ ากดัต่อตลาด วนัท่ี 12 

พฤษภาคม โดยราคาท่ีลดลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 2.5 ปีเม่ือวนัก่อน S&P Global Platts คาดวา่ตวัเลขการหีบออ้ย

นั้นเป็นไปตามคาดการณ์หรือถือวา่เป็นขาลง ตามขอ้มูลของ UNICA พบวา่ ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายน  
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ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลหีบออ้ยได ้29.59 ลา้นตนั ซ่ึงลดลง 23% เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้การผลิต

น ้าตาลลดลง 25% ท่ี 1.5 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลลดลง 20% ท่ี 1.28 พนัลา้นลิตร  มีโรงงานเพียง 205 โรงงาน ท่ี

เปิดด าเนินการ เทียบกบั 217 โรงงาน ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และอีก 30 โรงงาน คาดวา่จะเร่ิมเปิดหีบในเดือน

พฤษภาคม  ขณะท่ีในช่วงเวลาดงักล่าวมีการผลิตเอทานอลจากขา้วโพดเพิ่มข้ึน 4% หรือประมาณ 117 ลา้นลิตร 

UNICA ไดร้ายงานตวัเลขการขายเอทานอลนั้นสูงข้ึน 15.1% ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเมษายนและเพิ่มข้ึน 

18.4% ส าหรับยอดขายของทั้งเดือนเมษายน 

Platts กล่าววา่ การทดสอบเบ้ืองตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ผลผลิตออ้ยต่อแฮกแตลดลง 11% อยูท่ี่ 79.8 ตนั/แฮกแต 

ในขณะท่ี ATR ลดลง 1.7% ท่ี 116.69 กก./ตนั  ซ่ึง ATR สูงกวา่ท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้สัดส่วนการผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 

44.54% ซ่ึงก็สูงกวา่ท่ีคาดไวเ้ช่นกนั  

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนเมษายน ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564  ดงัน้ี 

รายการ 
ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนเมษายน ยอดสะสม 
ปี 

 2564/65 

ปี  

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2564/65 

ปี  

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 29,594 38,192 -22.51 45,259 60,702 -25.44 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 1,515 2,033 -25.49 2,148 3,005 -28.51 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1,284 1,604 -19.92 2,017 2,590 -22.14 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 120.61 122.10 -1.22 116.69 118.65 -1.65 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 44.54 45.76 - 42.68 43.78 - 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 55.46 54.24 + 57.32 56.22 + 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม ราคาของน ้ าตาลคริสตลัในเซาเปาโล ประเทศบราซิล

สูงถึง 113.89 เรียลบราซิล/50 กก. ในขณะท่ีสัญญาซ้ือขายตลาดนิวยอร์คเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 111.33 เรียลบราซิล/

50 กก. ท าใหย้อดขายน ้าตาลในประเทศท าก าไรไดม้ากกวา่การส่งออก 2.3% ตามการค านวณของ Cepea ยิ่งไปกวา่

นั้น Rabobank ยงัแนะน าวา่ราคาเอทานอลท่ีสูงจะท าให้ ราคาน ้ าตาลในตลาดนิวยอร์คอยูใ่นช่วง 15.5-18.5 เซนต์/

ปอนด์ ส าหรับสัญญาเดือนกรกฎาคมและตุลาคมน ้ าตาลส่วนใหญ่ของบราซิลไดมี้การขายล่วงหนา้ไปแลว้ ดงันั้น

ราคาเอทานอลตอ้งเพิ่มข้ึนอยา่งมากจึงจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการผลิตน ้าตาล 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ขอ้มูลการส่งออกน ้ าตาลของบราซิลเฉล่ียต่อวนัในสัปดาห์แรกของเดือน

พฤษภาคม ลดลงเหลือ 87,900 ตนั จาก 130,000 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การส่งออกถัว่เหลือง/วนั เพิ่มข้ึน  
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33% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็น 938,000 ตนั ในทางกลบักนั  ยอดส่งออกขา้วโพดลดลงเหลือ 97 ลา้นตนั/วนั ลดลง 

92% จากปีก่อน 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายน บราซิลส่งออกน ้ าตาล 1.9 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 25.7% เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีแลว้ และมากเป็นประวติัการณ์ตามขอ้มูลของ Secex  ท าให้การส่งออกในเดือน มกราคม - เมษายน อยูท่ี่ 7.7 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 32.3% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในท านองเดียวกนัการส่งออกเอทานอลในเดือนเมษายนสูงถึง 106.82 

ลา้นลิตรเพิ่มข้ึน 34.6% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ยอดส่งออกเอทานอลเดือนมกราคม-เมษายน อยู่ท่ี 635.12 ลา้นลิตร 

เพิ่มข้ึน 69.2% จากปีก่อน 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ปริมาณเรือรอรับน ้ าตาลของบราซิล ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม เพิ่มข้ึนเป็น 58 ล า 

จาก 53 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 2.49 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.24 ลา้นตนั เม่ือสัปดาก่อนหน้า ตามรายงานของวิลเลียมส์

บราซิล  ในขณะเดียวกนัGerminar Corretora de Mercadorias  รายงานวา่กลุ่มสินคา้ถัว่เหลืองมีจ านวนถึง 13 ลา้น

ตนั ซ่ึงรวมถึง 3.5 ลา้นตนั ในท่าเรือ Paranagua และ 3.1 ลา้นตนัในท่าเรือ Santos 

อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เมก็ซิโกประกาศโควตา้การส่งออกพิเศษไปยงัสหรัฐฯส าหรับน ้ าตาลประมาณ 

45,000 ตนั โดยมีค่าโพลาไรซ์ต ่ากวา่ 99.2 ดีกรี ในช่วงระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 Czarnikow ตั้งค  าถามถึงการตดัสินใจของ USDA ในการลดการคาดการณ์การ

น าเขา้น ้าตาลในปี 2564/2565 จาก 2.86 ลา้นตนั เป็น 2.4 ลา้นตนั ในรายงานเดือนพฤษภาคม ในขณะท่ีผลผลิต

น ้าตาลของสหรัฐฯอยูใ่นเกณฑดี์ Czarnikow ตั้งขอ้สังเกตวา่ USDA อาจตอ้งจดัสรรการจดัสรร TRQ ท่ีหายไป เช่น 

จากฟิลิปปินส์ ท าให ้USDA ตรึงอตัราส่วนสต็อกน ้าตาลต่อการใชง้านในปี 2564/2565 ไวท่ี้ 12.2  

Czarnikow กล่าวเพิ่มเติมวา่ ราคาน ้าตาลในประเทศของสหรัฐฯอยูท่ี่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปี ซ่ึงอาจ

ช้ีใหเ้ห็นถึงอุปทานท่ีจ ากดั บทความในส่ือทอ้งถ่ินช้ีให้เห็นวา่ บริษทัหลายแห่งเช่น General Mills และ Coca-Cola 

เตือนวา่พวกเขาจะเพิ่มราคาเพื่อชดเชยตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะน ้าตาล 

ในขณะเดียวกนัขอ้มูลของ USDA พบวา่มีการปลูกบีทไปแลว้ 97% ทัว่ประเทศ ซ่ึงสูงกวา่ปกติ 26% 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 นิการากวัคาดว่าจะผลิตน ้ าตาลได้ 16.2 ล้านควินตลั (745,000 ตนั) ในปี 

2563/2564 ลดลง 800,000 ควินตลั (37,000 ตนั) จากประมาณการก่อนหน้าน้ีและลดลง 200,000 ควินตลั (9,200 

ตนั) จากปีท่ีแลว้เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีช้ืนมากเกินไป คณะกรรมการน ้ าตาลแห่งชาตินิการากวั (CNPA) กล่าว    

ดว้ยเหตุน้ีจึงคาดวา่จะมีน ้ าตาลส าหรับการส่งออกนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้  อยา่งไรก็ตามในช่วงเดือนมกราคม-

มีนาคม มีการส่งออกน ้าตาลกวา่ 200,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 173,000 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
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ยุโรป 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสยงัคงประมาณการพื้นท่ีเพาะปลูกบีทส าหรับปี 

2564 ไม่เปล่ียนแปลงท่ี 396,000 เฮกแต ในรายงานเดือนพฤษภาคม ซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการประเมินความสูญเสีย

เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวจดัเม่ือเดือนเมษายน 

 
เอเชีย 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 นกัวิเคราะห์ในจีน กล่าววา่ ใบอนุญาตน าเขา้ใหม่จะออกในเดือนพฤษภาคม 

โดยกล่าววา่ปริมาณไม่แน่นอนแต่มีการน าเขา้น ้าตาล 1.3 ลา้นตนั ในคลงัสินคา้ขาเขา้ท่ีรอการอนุญาต 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ณ เมษายน 2564  สต็อกน ้ าตาลในประเทศของจีน อยูท่ี่ 6.958 ลา้นตนั ลดลง 

1.6% เม่ือเทียบกบัปีน้ี ส่วนสตอ็กน ้าตาลส าหรับอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกนัเพิ่มข้ึน 19% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้

ท่ี 5.584 ลา้นตนั การน าเขา้น ้ าเช่ือมท่ีลดลงในเดือนมกราคม-มีนาคม สามารถช่วยพยุงราคาได ้แต่สต็อกน ้ าตาลท่ี

มากท าให้ราคาน ้ าตาลทรงตวั ตวัเลขการบริโภคคาดวา่จะดีข้ึนในเดือนพฤษภาคมพร้อมกบัสภาพอากาศท่ีอุ่นข้ึน 

ตามการรายงานของ Yunnan Sugar Network 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานประมาณการอุปทานและอุปสงคก์ารเกษตรของจีน (CASDE) ได้

เพิ่มประมาณการผลผลิตน ้ าตาลปี 2563/2564 ในรายงานเดือนพฤษภาคมข้ึน 90,000 ตนั เป็น 10.59 ล้านตนั 

นอกจากน้ียงัเพิ่มการคาดการณ์การน าเขา้น ้ าตาลอีก 600,000 ตนั เป็น 4.5 ลา้นตนั และคาดวา่ผลผลิตน ้ าตาล ในปี 

2564/2565 น่าจะลดลงเหลือ 10.31 ลา้นตนั เน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกบีทหันไปปลูกขา้วโพดมากข้ึน การบริโภค

น่าจะทรงตวัท่ี 15.5 ลา้นตนั คาดวา่ผลผลิตขา้วโพดในปี 2564/2565 จะอยูท่ี่ 271.81 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 4.3% เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ ในขณะท่ีการน าเขา้ขา้วโพดน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 20 ลา้นตนั นกัลงทุนในตลาดแนะน าวา่ รัฐบาลจีน

อาจประเมินการปลูกขา้วโพดต ่าเกินไป 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 นกัวิเคราะห์ กล่าววา่ สต็อกน ้ าตาลส าหรับการอุตสาหกรรมของประเทศจีน 

ณ ส้ินเดือนเมษายนอยู่ท่ี 5.6 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี ยอดขายน ้ าตาลของโรงงานต ่ากว่าปีท่ีแลว้ 

10.35%  ราคาน ้าตาลในตลาดโลกจะยงัคงผลกัดนัราคาน ้าตาลในประเทศ 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 จนถึง ณ ส้ินเดือนเมษายน จีนผลิตน ้ าตาลได ้10.54 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 330,000 

ตนั จากปีท่ีแลว้ ตามรายงานของสมาคมน ้ าตาลประเทศจีน แต่ในทางกลบักนัยอดขายน ้ าตาลของโรงงานลดลง

เหลือ 4.96 ล้านตนั จาก 5.53 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้  ราคาน ้ าตาลสะสมจากผูผ้ลิตหลกัตั้งแต่เร่ิมฤดูกาลอยู่ท่ี 5,252 

หยวน/ตนั (819 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึงต ่ากวา่ 5,678 หยวน/ตนั (885 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ในช่วงเดียวกนัของปีท่ี

แลว้ 
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วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 Czarnikow รายงานวา่ ในเดือนเมษายนอินเดียส่งออกน ้าตาล 977,000 ตนั ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นน ้าตาลทรายดิบไปยงัอินโดนีเซีย มาตรการ Lockdown ใหม่ไม่ไดท้  าให้กระแสการส่งออกน ้าตาลของ

อินเดียชะลอตวั โดยการส่งออกในปี 2563/2564 อยูท่ี่ 4.2 ลา้นตนัแลว้ อยา่งไรก็ตาม InterManager ของสมาคม

ผูจ้ดัการลูกเรือกล่าววา่ การท่ีประเทศต่างๆจ านวนมากมีขอ้จ ากดัในการเปล่ียนลูกเรือส าหรับเรือท่ีเพิ่งไปยงัอินเดีย 

อาจขดัขวางการคา้ในระดบัท่ีใหญ่กวา่กรณีเรือขวางคลองสุเอซ ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวเพิ่มเติมวา่จะส่งผลกระทบอยา่ง

มากต่อตารางการเดินเรือรวมถึงการจดัส่งตูค้อนเทนเนอร์เปล่าไปยงัอินเดีย 

หน่วยงานบริหารจดัการเขตชายฝ่ังของรัฐมหาราษฏระไดอ้นุญาตให ้Mumbai Port Trust (MbPT) 

ด าเนินการสร้างท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ใหม่ และท่าเทียบเรือนอกชายฝ่ังอีกสองแห่ง 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องของอินเดีย กล่าวว่าจนถึงขณะน้ี น ้ าตาลส าหรับการ

ส่งออก 4.3 ลา้นตนั จากทั้งหมด 5 ลา้นตนั ในปี 2564/2564 ไดถู้กส่งออกจากโรงงานแลว้  ขณะเดียวกนัขอ้มูลของ

สมาคมการคา้น ้ าตาลของอินเดีย (AISTA) พบวา่ มีสัญญาการส่งออกทั้งหมด 5.6 ลา้นตนัและ น ้ าตาล 4.4 ลา้นตนั 

ไดถู้กส่งออกจากโรงงานแลว้  ส่วนท่ีเหลืออีก 400,000 ตนั จากทั้งหมด 6 ลา้นตนัคาดวา่น่าจะท าสัญญาในเร็ว ๆ น้ี 

แมว้า่จะมีอตัราค่าขนส่งท่ีสูงก็ตาม AISTA กล่าว 

วจิารณ์และความเห็น  
หลงัจากราคาไดป้รับตวัข้ึนท าจุดสูงสุด ตลาดก็กงัวลเร่ืองอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งผลให้กองทุนไดมี้

การขายท าก าไรกนัออกมาก่อน แต่ถา้เรายงัมองวา่ปัจจยัพื้นฐานทั้งหมดยงัส่งผลดีอยูก่็คาดวา่ราคาน ้าตาลจะสามารถ
ปรับข้ึนไดอี้กคร้ัง ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีต ่าแต่อาจจะตอ้งจบัตาดูดว้ยคือ หลายประเทศในยุโรปเร่ิมเปิดประเทศและมี
การจดักิจกรรมท่ีมีการชุมนุมของคนจ านวนมาก ถา้วคัซีนไดผ้ลและตวัเลขผูติ้ดเช้ือไม่เพิ่มข้ึนทุกอยา่งก็จะเร่ิมกลบั
สู่ภาวะปกติ 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี11 พฤษภาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ
น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 258,572 ลอ็ต หรือประมาณ 13.14 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 16,857 ล็อต ประมาณ 856,336 
ตนั หรือ 6.97% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 241,715 ล็อต หรือประมาณ 12.28 ลา้นตนั ใน
สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (4 พฤษภาคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 
348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
ฝ่ายตลาด 

บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
17 พฤษภาคม 2564 


