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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (11-15 มกราคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ของปี 2564 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดทั้งสัปดาห์และปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย

ในช่วงตน้สัปดาห์ราคาลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ (15.40 เซนต ์วนัท่ี 11 มกราคม 2564 ) เน่ืองจากการ

อ่อนค่าลงของเรียลบราซิล 1.68% สู่ระดบัต ่าสุด 1 เดือน 3 สัปดาห์ เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการกระตุน้

การส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล บวกกบัมีข่าววา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปีน้ีจะอยูท่ี่ 35 ลา้นตนั ซ่ึงสูง

กวา่ประมาณการของ USDA ท่ี 33 ลา้นตนั  และสูงกวา่ประมาณการของ ISMA ท่ี 30.5 ลา้นตนั ต่อมาในช่วงกลาง

สัปดาห์ราคาปรับเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วทุกเดือนทั้งจากน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คและตลาดลอนดอนท าสถิติสูงสุดใน

รอบ 3 ปีคร่ึง (16.75 เซนต ์วนัท่ี 14 มกราคม 2564) เน่ืองจากแนวโนม้ของอุปทานน ้าตาลทัว่โลกท่ีลดลง  Unica 

รายงานวา่ การผลิตน ้าตาลในกลาง-ใตข้องบราซิล ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคมลดลง 13.7% สู่ระดบั 11,000 

ตนั อยา่งไรก็ตามผลผลิตน ้าตาลในกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2563/2564 จนถึงเดือนธนัวาคมเพิ่มข้ึน 44.22% เป็น 

38.195 ลา้นตนั โดยสัดส่วนของออ้ยท่ีใชใ้นการผลิตน ้าตาลในปี 2562/2563 เพิ่มข้ึนเป็น 46.22% จาก 34.48% 

และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย จากการปรับตวัข้ึนของดชันีเงินเหรียญสหรัฐฯสู่ระดบั

สูงสุดใน 3 สัปดาห์คร่ึง และราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลงกวา่ 2% กระตุน้ให้นกัเก็งก าไรถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลเพิ่มข้ึน 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.40-16.75  เซนต ์และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.45 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.85 เซนต ์หรือ 5.45%  และราคาน ้าตาลตามสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.57-15.78 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.58 

เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.81 เซนต ์ หรือ 5.48%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
15 มกราคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
8 มกราคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 16.75 15.40 16.45 15.60 +0.85 

พฤษภาคม 2564 15.78 14.57 15.58 14.77 +0.81 
กรกฎาคม 2564 15.10 14.14 14.99 14.34 +0.65 
ตุลาคม 2564 14.82 14.00 14.72 14.21 +0.51 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.05 14.29 14.94 14.50 +0.44 
พฤษภาคม 2565 14.16 13.51 14.09 13.79 +0.30 
กรกฎาคม 2565 13.54 13.07 13.48 13.39 +0.09 
ตุลาคม 2565 13.36 12.93 13.30 13.25 +0.05 
มีนาคม 2566 13.47 13.09 13.43 13.41 +0.02 
พฤษภาคม 2566 13.10 12.73 13.05 13.07 -0.02 
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กรกฎาคม 2566 12.87 12.47 12.81 12.84 -0.03 
ตุลาคม 2566 12.79 12.45 12.79 12.81 -0.02 

ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ราคน ้าตาลตลาดนิวยอร์ค แตะระดบัสูงสุดในรอบหลายปีเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 

นกัวเิคราะห์ระบุวา่ การปรับข้ึนน้ีส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจทัว่ไปของกองทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์ ขณะท่ี

ปัจจยัพื้นฐานอยูใ่นภาวะขาลง อยา่งไรก็ตามหวัหนา้ของ Paragon Global Markets กล่าววา่ ผูผ้ลิตน ้าตาลใน

บราซิลมีการขายเพื่อป้องกนัความเส่ียงของราคาไปเกือบหมดแลว้  ในขณะเดียวกนัค่าเงินเรียลของบราซิลก็แขง็

ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ีหวัหนา้ท่ีปรึกษา Archer ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงภาวะตึงตวัในระยะสั้น

เน่ืองจากอุปทานจากสหภาพยโุรปและไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า ในท่ีสุดฟิวเจอร์สจะตอ้งลดลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในช่วงเร่ิมตน้ของการเก็บเก่ียวในปี 2564/2565 ของบราซิล และยงัคาดการณ์วา่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

จะท าใหก้ารบริโภคน ้าตาลทัว่โลกลดลง 2-3 ลา้นตนั  

วนัท่ี 14 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลปรับตวัข้ึนอีกคร้ังในวนัท่ี 13 

มกราคมเน่ืองจากอุปทานท่ีตึงตวัในระยะสั้นและค่าเงินเรียลท่ีแขง็ข้ึน  นกัวิเคราะห์กล่าววา่ ปากีสถานก าลงัขาด

แคลนน ้าตาลจ านวน 500,000 ตนั และอาจอนุญาตให้น าเขา้สินคา้ปลอดภาษี ขณะท่ีการส่งออกของอินเดียอาจ

ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์และการผลิตอาจลดลง เน่ืองจากประมาณผลผลิตต่อไร่

ลดลง  นอกจากน้ียงัมีการคาดการณ์วา่ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจลดลงถึง 4% ในปี 2564/2565 

วนัท่ี 12 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ตลาดน ้าตาลตอ้งหยดุชะงกั เน่ืองจากมาตรการ 
Lockdown คร้ังใหม่ บวกกบัค่าเงินเรียลท่ีแขง็แกร่งข้ึน ซ่ึงก าลงัจ ากดัการซ้ือของนกัลงทุนในช่วงขาข้ึน 
นกัวเิคราะห์จาก Price Futures Group กล่าววา่ มีความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการเอทานอลซ่ึงไดรั้บผลกระทบ
จากการ Lockdown แต่การวเิคราะห์โดย Banco Safra คาดการณ์วา่การรณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนัโคโรนาจ านวน
มาก จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจโลกและตลาดเกษตรฟ้ืนตวัข้ึน 

วนัท่ี 12 มกราคม 2564 BP Bunge Bioenergia ตั้งเป้าวา่ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์คจะอยูท่ี่ระดบั 
16.50 เซนต ์ จนถึงเดือนมีนาคมเพื่อกระตุน้การส่งออกจากอินเดีย อยา่งไรก็ตามนกัวเิคราะห์จาก ED&F Man 
กล่าววา่ การส่งออกของอินเดียท่ีสูงกวา่ 15 เซนต/์ปอนด ์ อาจจะสูงจนถึง 5-6 ลา้นตนั ในท านองเดียวกนัราคา
น ้าตาลท่ีสูงข้ึนอาจท าใหก้ารน าเขา้น ้าตาลของจีนลดลงมากถึง 4 ลา้นตนั ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 อยา่งไรก็

ตามมีการแยง้วา่ จีนสามารถคงตวัเลขของการน าเขา้หรือน าเขา้เพิ่มข้ึนไดใ้นปี 2564 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
เพื่อใหมี้สต็อกน ้าตาลเพียงพอ 
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อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 15 มกราคม 2564 Conadesuca รายงานวา่ เมก็ซิโกมีออ้ยเขา้หีบ 12.9 ลา้นตนั และผลิตน ้าตาลได ้

1.3 ลา้นตนั ตามตวัเลขเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 64 ท่ีผา่นมาซ่ึงเพิ่มข้ึน 39% จากปีก่อนหนา้ และโรงงาน 48 โรงงาน 

จาก 49 โรงงาน มีการเดินเคร่ืองเตม็ก าลงัการผลิต ท าให้คาดวา่เมก็ซิโกจะผลิตน ้าตาลได ้ 6 ลา้นตนั โดยค่าเฉล่ีย

ปริมาณน ้าตาลในออ้ยอยูท่ี่ 10.13% เพิ่มข้ึนจาก 9.37% จากปีท่ีก่อน และผลผลิตออ้ยต่อแฮกแตร์อยูท่ี่ 77.71 ตนั 

วนัท่ี 13 มกราคม USDA รายงาน ตารางแสดงปริมาณผลผลิตน ้าตาลของสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 12 มกราคม 
2564 

รายการ 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 9.156 8.149 +11.00 
การน าเขา้ (ลา้นตนั) 3..344 4.154 -14.22 
การส่งออก (ตนั) 31,751 31,751 0 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (ลา้นตนั) 14.4 12.9 +10.42 

 วนัท่ี 13 มกราคม USDA รายงาน ตารางแสดงปริมาณผลผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโก ณ วนัท่ี 12 มกราคม 
2564 

รายการ 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 5.950 5.278 +11.29 
การน าเขา้ (ตนั) 105,000 77,000 +26.67 
การส่งออก (ลา้นตนั) 1.490 1.212 +18.66 
ปริมาณน ้าตาลในสตอ็ก (ตนั) 935,000 858,000 +2.24 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 13 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ Czarnikow คาดวา่ 75-80% ของการส่งออก

น ้าตาลปี 2564/2565 ไดมี้การท าราคาล่วงหนา้ไปแลว้จากโรงงานของบราซิล ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการของ Archer 

รายงานไวท่ี้ 69% ในขณะท่ีบางโรงงานเร่ิมท่ีจะท าราคาล่วงหนา้ไปจนถึงปี 2566/2567 ทั้งน้ีทาง Czarinikow 

กล่าวเพิ่มเติมวา่ทางโรงงานไดช้ะลอการท าราคาล่วงหนา้เน่ืองจากไม่แน่ใจในผลกระทบของภยั 

แลง้ในปีท่ีผา่นมาและส านกัข่าวรอยเตอร์ยงัเสริมดว้ยวา่ผลกระทบจากโคโรนาไวรัสท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนใน

ความตอ้งการน ้าตาลของตลาดและคาดการณ์ไดย้าก 
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วนัท่ี 13 มกราคม 2564 Novacana วเิคราะห์ขอ้มูลจาก SECEX พบวา่ ในปี 2563 บราซิลส่งออก เอ
ทานอล 2.67 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 40% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงสูงสุดในรอบ 7 ปี ในเดือนธนัวาคม 2563 ส่งออกเอ
ทานอล  271   ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 84% จากเดือนพฤศจิกายน แต่ลดลง 12% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และการส่งออก
น ้าตาลในปี 2563 สูงเป็นประวติัการณ์ท่ี 30.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 72% 

วนัท่ี 13 มกราคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล    
ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 มกราคม  2564  ดงัน้ี        

รายการ 
ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนธันวาคม ยอดสะสม 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 
ปี 2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 453 733 -38.16 597,360 579,086 +3.16 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 11 13 -13.68 38,195 26,483 +44.22 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 146 137 -24.38 29,296 32,147 -8.87 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 152.61 

 

128.94 +6.60 145.19 139.19 +4.31 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 
(%) 

16.94% 14.37%  46.22% 34.48%  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

83.06% 85.63%  53.78% 65.52%  

วนัท่ี 11 มกราคม 2564 Safras & Mercado รายงานวา่ ในเดือนธนัวาคมและมกราคม ภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิล ไดรั้บปริมาณน ้าฝนท่ีดีมาก ในขณะท่ีในรัฐเซาเปาโลคาดวา่จะมีฝนตกสูงกวา่ค่าเฉล่ียในช่วงสามเดือน
ขา้งหนา้ ดงันั้นคาดวา่ในปีการผลิต 2564/2565 ผลผลิตออ้ยของบราซิลน่าจะไม่เปล่ียนแปลง 

วนัท่ี 11 มกราคม 2564 โรงงานน ้าตาลของบราซิลไดมี้การขายน ้าตาลล่วงหนา้สูงสุดเท่าท่ีเคยท ามาคือ 
69% ของน ้าตาลท่ีคาดวา่จะมีส่งออกในปี 2564/2565 เพิ่มข้ึนจาก 29% ของช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีแลว้ ตามการ
รายงานของ ท่ีปรึกษาArcher คาดวา่ราคา FOB จะอยูท่ี่ 1,589 เรียล/ตนั (US$ 289.5) ทาง Bunge เคยรายงานวา่ได้
มีการมีท าราคาล่วงหนา้ของปี 2564 ไปแลว้ 60% และของปี 2565 ไดท้  าไปแลว้ 40%  

ยุโรป 

วนัท่ี 15 มกราคม 2564 หวัหนา้ Pfeifer & Langen กล่าววา่ ในปีน้ีผลผลิตน ้าตาลในสหภาพยโุรป

และสหราชอาณาจกัรจะลดลง 10% และสตอ็คน ้าตาลในประเทศจะมีเพียงพอจนถึงส้ินเดือนสิงหาคม แมว้า่ความ

ตอ้งการน ้าตาลในภาคอุตสาหกรรมจะลดลงเน่ืองจากเช้ือไวรัสโคโรนาก็ตาม ท าใหห้ลงัจากนั้นภาคอุตสาหกรรม

จะตอ้งใชน้ ้าตาลจากการน าเขา้ 
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เอเชีย 

วนัท่ี 15 มกราคม 2564 โรงงานน ้าตาลในอินเดียลงนามซ้ือขายเพื่อส่งออกน ้าตาล 2 ลา้นตนั ซ่ึงจะ

ส่งออกตามเง่ือนไข FOB ในอีก 2 เดือนขา้งหนา้ดว้ยราคา 367-393 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ท่ามกลางราคาน ้าตาลท่ี

เพิ่มข้ึนทัว่โลกและราคาในประเทศของอินเดียท่ีลดลง จากจ านวนน ้าตาลทั้งหมดเป็นน ้าตาลทรายดิบ 1.6 ลา้นตนั

ขณะท่ีการส่งออกส่วนใหญ่จะส่งไปท่ีอินโดนีเซียและอฟักานิสถาน ทางดา้น MEIR Commodities คาดการณ์วา่

อินเดียจะสามารถส่งออกไดร้วม 5 ลา้นตนั ในปีน้ี ขณะเดียวกนัผูค้า้เตือนวา่ การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์อาจท า

ใหเ้กิดความล่าชา้ในการขนส่ง 

วนัท่ี 12 มกราคม 2564 Safras & Mercado รายงานวา่ จะมีมรสุมในอินเดียซ่ึงใหป้ริมาณน ้าฝนดีมาก 

สามารถผลกัดนัใหผ้ลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 35 ลา้นตนัในปีน้ี ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการของ USDA ท่ี 33 ลา้นตนั  และสูง

กวา่ประมาณการของ ISMA ท่ี 30.5 ลา้นตนั มีการตั้งขอ้สังเกตวา่อินเดียก าลงัผลกัดนัใหมี้ผลิต E20 เพิ่มข้ึน แต่

ในขณะน้ีมีก าลงัการผลิตไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกนัเลขาธิการสหภาพปิโตรเลียมกล่าวย  ้าถึงความส าคญัของการ

เพิ่มการผลิต E20 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและประหยดัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

 วนัท่ี 11 มกราคม 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ ณ วนัท่ี 5 มกราคม อินเดีย

มีการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 318,000 ตนัและอีก 70,000 ตนั ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการท่ีท่าเรือ  ซ่ึงเป็น

น ้าตาลทรายดิบ 63,000 ตนั น ้าตาลทรายขาว 287,000 ตนั น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 17,000 ตนั และน ้าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิประมาณ 20,000 ตนั ท่ีโรงงานแปรสภาพน ้าตาลท่ีอยูต่รงท่าเรือ  ในขณะเดียวกนั ณ วนัท่ี 8 

มกราคม รัฐอุตรประเทศผลิตน ้าตาลไปแลว้ 3.82 ลา้นตนั และณ วนัท่ี 9 มกราคม รัฐมหาราษฏระผลิตน ้าตาลแลว้ 

4.68 ลา้นตนั 

วนัท่ี 14 มกราคม 2564 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ จีนน่าจะไม่ซ้ือน ้าตาลจากตลาดโลกเพิ่มในไตร

มาสแรก (Q1) เน่ืองจากมีน ้าตาลในคลงัสินคา้น าเขา้เกือบ 2 ลา้นตนั ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตน าเขา้   

นอกจากน้ีนกัวิเคราะห์ในจีนกล่าววา่ การส่งออกน ้าตาลในฮ่องกงเดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์คาดวา่จะลดลง

มาก  ขณะท่ีราคาของน ้าเช่ือมน าเขา้อยูท่ี่ 4,800 หยวน/ตนั (742 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เทียบกบัการน าเขา้น ้าตาล ซ่ึง

อยา่งนอ้ยอยูท่ี่ 5,000 หยวน/ตนั (773 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ดงันั้นการน าเขา้น ้าเช่ือมในปีน้ีอาจต ่ากวา่ 1 ลา้นตนั ซ่ึง

อาจส่งผลต่อการปรับตวัข้ึนของราคาตลาดโลก 

 วนัท่ี 11 มกราคม 2564 สมาคมน ้าตาลของจีนรายงานวา่ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 จีน

ผลิตน ้าตาลกรวด(Saccharin)ไดเ้กือบ 17,500 ตนั เพิ่มข้ึน 7% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ขณะท่ีความตอ้งการส่งออก

เพิ่มข้ึน 12% เป็น 14,600 ตนั และการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึน 6% เป็น 2,900 ตนั  ในขณะเดียวกนัการน าเขา้

น ้าเช่ือมท่ีเพิ่มข้ึนยงัคงเป็นปัญหาส าหรับอุตสาหกรรมน ้าตาลของจีน  
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 วนัท่ี 13 มกราคม 2564  หวัหนา้ดา้นการเกษตรของอินโดนีเซียได ้ กล่าววา่ ประเทศจะน าเขา้น ้าตาล

ทรายขาวจ านวน 649,944 ตนั ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม โดยทางรัฐบาลไดอ้นุมติัใหน้ าเขา้น ้าตาลทรายดิบ

จ านวน 3.1 ลา้นตนั ส าหรับปีน้ี ทางดา้น MEIR Commodities รายงานวา่ อินโดนีเซียอาจจะมีการน าเขา้น ้าตาลจาก

อินเดีย 1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 300,000 ตนัในปีท่ีผา่นมา 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 14 มกราคม 2564 นกัวเิคราะห์จากออสเตรเลียกล่าววา่ปัญหาของอินเดียเร่ืองการเงินของรัฐบาล

และประเด็น WTO อาจจะกระทบใหมี้การยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกเร็วข้ึน ท าใหเ้ช่ือวา่อินเดียจะเร่งส่งออก

น ้าตาล และค าตดัสินจาก WTO จะเกิดข้ึนในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 

   

วจิารณ์และความเห็น  
 ตลาดไดป้รับข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการท่ีหลายสถาบนัคาดวา่ในช่วงไตรมาสแรกของปี ก่อนท่ีบราซิลจะ

เร่ิมการผลิตใหม ่ น ้าตาลในตลาดโลกจะตึงตวัถึงแมว้า่จะมีอินเดียท่ีรอส่งออก แต่ปัญหาคือการส่งออกน ้าตาล

ทรายขาวท่ีตอ้งใชตู้ค้อนแทนเนอร์ส่งออกนั้นมีการขาดแคลนตูท่ี้จะใชส่้งออก ส่งผลใหก้ารส่งออกท าไดล่้าชา้  

ประกอบกบัการท่ีผลผลิตน ้าตาลของไทยลดลงจากปีท่ีแลว้ ทั้งน้ีคาดวา่ราคาน่าจะเขา้ใกลแ้นวตา้นท่ีมีปัจจยัเร่ือง

อุดหนุนการส่งออกของอินเดียท่ีจ  ากดัราคาอยู ่

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  12 มกราคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 234,445 ล็อต หรือประมาณ 11.91 ลา้นตนั ลดลง 12,937 ล็อต ประมาณ 0.66 

ลา้นตนั หรือ 5.23% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 247,382 ล็อต หรือประมาณ 12.57 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (5 มกราคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

18 มกราคม 2564 


