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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (12-16 เมษายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 15 ของปี 

2564 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบั

การรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิล ประกอบกบัการแพร่

ระบาดอีกคร้ังของโควิด-19 ทัว่โลก ซ่ึงอาจท าให้ในหลายประเทศตอ้งขยายการ Lockdown และ เขม้งวดใน

ขอ้จ ากดัต่างๆ ซ่ึงเป็นผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความตอ้งการน ้ าตาล ต่อมาราคาน ้ าตาลมีการ

ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ข้ึนไปแตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึง ท่ี 16.80 เซนต ์

เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน จากราคาน ้ ามนัดบัท่ีสูงข้ึน และความกงัวลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัผลผลิตน ้ าตาลทัว่โลกท่ี

คาดวา่จะลดลง เน่ืองจากปัญหาสภาพอากาศ โดยกลุ่มเกษตรกร CGB รายงานวา่ อากาศท่ีหนาวจดัในฝร่ังเศส

ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดในสหภาพยุโรปไดส้ร้างความเสียหายให้กบัพื้นท่ีปลูกบีทของฝร่ังเศสถึง 

10% นอกจากน้ี Somar Meteorologia  รายงานวา่ สภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ในบราซิลก็อาจท าให้ผลผลิตน ้ าตาล

ในบราซิลลดลง 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 15.32-16.80  

เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดท้ายท่ี 16.72 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.26 เซนต์ หรือ 8.15%  และราคา

น ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 15.31-16.62 เซนต์ และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.57 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 1.16 เซนต ์หรือ 7.53% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16 เมษายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 16.80 15.32 15.46 16.72 +1.26 
กรกฎาคม 2564 16.62 15.31 15.41 16.57 +1.16 
ตุลาคม 2564 16.48 15.31 15.35 16.43 +1.08 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 16.56 15.49 15.59 16.52 +0.93 
พฤษภาคม 2565 15.73 14.88 14.91 15.70 +0.79 
กรกฎาคม 2565 15.12 14.34 14.41 15.10 +0.69 
ตุลาคม 2565 14.76 14.03 14.13 14.73 +0.60 
มีนาคม 2566 14.75 14.14 14.19 14.72 +0.53 
พฤษภาคม 2566 14.11 13.57 13.64 14.08 +0.44 
กรกฎาคม 2566 13.66 13.16 13.26 13.63 +0.37 
ตุลาคม 2566 13.43 13.02 13.06 13.41 +0.35 
มีนาคม 

มีนาคม 

2566 13.52 

 

 

 

13.24 13.13 13.52 +0.39 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คแตะระดบัสูงสุดใน

รอบเกือบหน่ึงเดือนเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน เน่ืองจากตลาดตั้งขอ้สงสัยวา่บราซิลจะสามารถผลิตน ้าตาลได ้36 

ลา้นตนั ตามแผนหรือไม่เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ แหล่งข่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ราคาสามารถเพิ่มข้ึนไดอี้ก 

ในขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามบางคนตั้งขอ้สังเกตวา่บราซิลจะยงัคงสามารถ

ผลิตน ้าตาลไดต้ามเป้าหมายแมจ้ะมีผลผลิตออ้ยท่ีลดลงโดยการผลิตเอทานอลใหน้อ้ยลง 

ตามรายงานของ S&P Global ราคาน ้าตาลเดือนพฤษภาคมไดรั้บการประเมินท่ี 16.39 เหรียญสหรัฐฯ/

ต่อปอนด ์FOB Santos ในวนัท่ี 15 เมษายน เพิ่มข้ึน 6.64% เม่ือเทียบรายสัปดาห์ และเพิ่มข้ึน 62.92% เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีผา่นมา ขอ้มูลจาก Williams Brasil แสดงใหเ้ห็นวา่จ านวนเรือรอรับน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 35 ล า น ้าตาล 

1.36 ลา้นตนั ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 14 เมษายน เพิ่มข้ึนจาก 26 ล า และ 881,000 ตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้ 

ขณะท่ี Archer Consulting ตั้งขอ้สังเกตวา่ โรงงานน ้าตาลของบราซิลไดข้ายน ้าตาลล่วงหนา้ของการส่งออกใน

ปี 2565/2566 ไปแลว้ 12% ซ่ึงคิดเป็น 3 ลา้นตนั ในราคาเฉล่ียท่ี 13.34 เซนต/์ปอนด์  

วนัท่ี 15 เมษายน 2564 ราคาน ้ าตาลในตลาดนิวยอร์คเดือนพฤษภาคมแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 
สัปดาห์ เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน โดยได้รับแรงหนุนจากขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาคเชิงบวกในสหรัฐฯ และความ
กงัวลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัพืชผลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ตลาดมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ผลผลิตออ้ยใน
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลง 7%  ขณะท่ีการส่งออกน ้ าตาลจากบราซิลท าก าไรไดม้ากกวา่ไฮดรัส 11.48% 
ณ วนัท่ี 14 เมษายนตามขอ้มูลของ Agencia Safras ไฮดรัสยงัคงมีราคาต ่ากว่าราคาน ้ าตาลคริสตลัในประเทศ 
8.16% 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 14 เมษายน 2564 Inmet AgRural  รายงานวา่ ภาคกลางตะวนัตกและภาคใตข้องบราซิลส่วน

ใหญ่น่าจะมีฝนตกนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ในเดือนเมษายน - มิถุนายน จากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ในช่วงสัปดาห์แรก

ของเดือนเมษายนในพื้นท่ีเซาเปาโลและปารานา โรงงานน ้ าตาลบางแห่งอาจตอ้งซ้ือออ้ยจากเกษตรกรมากข้ึน

เพื่อชดเชยผลผลิตท่ีลดลง ในขณะเดียวกนัราคาขา้วโพดก็ปรับข้ึนท าสถิติใหม่ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุด ณ วนัท่ี 9 

เมษายน เน่ืองจากผลกระทบของสภาวะแหง้แลง้ส่งผลต่อปริมาณการเก็บเก่ียว Conab กล่าว 

วนัท่ี 13 เมษายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของ

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

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนมีนาคม ยอดสะสม 
ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 7,475 4,995 -33.18 605,462 590,361 +2.56 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 174 227 -23.43 38,465 26,761 +43.73 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 372 456 -18.46 30,366 33,258 -8.70 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 113.23 108.54 +4.32 144.72 138.57 +4.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 32.21 29.33 + 46.07 34.33 + 
สัดส่วนอ้อยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

67.79 70.67 - 53.93 65.67 - 

วนัท่ี 12 เมษายน 2564 จากการส ารวจโดย Novacana มีตั้งเป้าผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิล ในปี 2564/2565 ไวท่ี้ 584.6 ลา้นตนั และผลผลิตน ้ าตาล 34.58 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ท่ี Archer Consulting 

ประมาณการผลผลิตออ้ยไวท่ี้ 574.5 ลา้นตนั และน ้าตาล 35.1 ลา้นตนั 

วนัท่ี 12 เมษายน 2564 Secex รายงานว่า ในเดือนมีนาคมบราซิลส่งออกน ้ าตาลและเอทานอล

สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยส่งออกน ้ าตาลท่ี 1.97 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 40% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เพิ่มข้ึน 8% เม่ือ

เทียบกบัเดือนก่อน ส่งออกเอทานอล 203 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 196% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เพิ่มข้ึน 32% เม่ือเทียบ

กบัเดือนก่อนหนา้ ราคาเฉล่ียของเอทานอลท่ีส่งออกต ่ากวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 21% ในขณะท่ีราคา

น ้าตาลเพิ่มข้ึน 9% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 

อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 12 เมษายน 2564 Conadesuca รายงานวา่ ณ วนัท่ี 3 เมษายน เมก็ซิโกผลิตน ้าตาลได ้4.42 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.83 ล้านตนั ในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว การผลิตทั้งหมดน่าจะสูงถึง 6 ล้านตนั ขณะท่ี 

Zafranet กล่าวเพิ่มเติมว่ามีรายงานของเกษตรกรท่ีพยายามปิดโรงงานในโออาซากา คนขบัรถบรรทุกออ้ย

ก าลงัปิดกั้นทางเขา้โรงงานน ้าตาล Adolfo Lopez Mateos  

วนัท่ี 12 เมษายน 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้ าตาลประจ าเดือนของสหรัฐฯ 

ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 
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รายการ 
ปี 

2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

ผลผลิตน ้าตาล (เมตริกตนั) 8,476,737 +12.79 -0.32 
การน าเขา้ (เมตริกตนั) 2,859,447 -31.79 +0.96 
การส่งออก (เมตริกตนั) 31,751 0.00 0.00 
สัดส่วนน ้าตาลในสตอ็กเพื่อใชใ้นประเทศ 15.1 +14.57 0.00 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใชน้ ้ าตาลประจ าเดือนของเม็กซิโก 

ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564  

รายการ 
ปี 

2563/2564 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อปี) 

เปลีย่นแปลง 

(% ต่อเดือน) 

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

ยุโรป 

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 สมาคมผูป้ลูกบีทในเฮสเซิน - พาลาทิเนต ประเทศเยอรมนั แจง้เกษตรกรผู ้
ปลูกบีทถึงการประเมินความเสียหายท่ีต ่ากวา่ท่ีเกิดข้ึนจริงจากสภาพอากาศหนาวเยน็เม่ือไม่นานมาน้ี เน่ืองจาก
ใบยงัคงดูแข็งแรงแม้ว่ารากจะถูกท าลาย บีทในพื้นท่ีบางส่วนเสียหายไป 10% โดยอีก 20-30% ของพื้นท่ี
ทั้งหมดตอ้งเผชิญกบัความเสียหายบางส่วน สมาคมประเมินว่าเกษตรกรจะตอ้งใช้เงิน 300 ยูโร/แฮกแต (359 
เหรียญสหรัฐฯ/แฮกแต) ในการปลูกใหม่ มีการตั้งข้อสังเกตว่าความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคจะสูงข้ึน เน่ืองจาก
เกษตรกรไม่สามารถใชส้ารนีโอนิโคตินอยดไ์ด ้

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 ผูป้ลูกบีทชาวฝร่ังเศสบางรายจะตอ้งปลูกบีทใหม่ 100% เน่ืองจากได้รับ
ความเสียหายจากสภาพอากาศเยน็จดัท่ีผา่นมา  แต่จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ปลูกใหม่ดว้ยเมล็ดท่ีเคลือบดว้ยนีโอ
นิโคตินอยด์ ซ่ึงอาจส่งผลให้สูญเสียเงินประมาณ 600 ยโูร/แฮกแต (718 เหรียญสหรัฐฯ/แฮกแต) ทางดา้น CGB 
เรียกร้องให้รัฐบาลจดัตั้ งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากโรคใบเหลือง (yellowing 
disease) 

วนัท่ี 14 เมษายน 2564 CGB ปรับเพิ่มประมาณการส าหรับพื้นท่ีปลูกบีทในฝร่ังเศสท่ีไดรั้บความ

เสียหายจากความหนาวเยน็เม่ือเร็ว ๆ น้ีเป็น 30,000-50,000 แฮกแต เน่ืองจากคาดวา่จะมีอากาศหนาวเยน็มาก 
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ข้ึนในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ ในบางพื้นท่ีควรปลูกใหม่แต่ประสบปัญหาเมล็ดท่ีมีการเคลือบดว้ยสารนีโอนิโคติน

อยด์ไม่ไม่เพียงพอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสประกาศว่ารัฐบาลฝร่ังเศสจะชดเชยให้กับ

เกษตรกรทั้งหมดท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็น้ี 

วนัท่ี 15 เมษายน 2564 พื้นท่ีเพาะปลูกบีทในประเทศอิตาลีก่อนหน้าน้ีได้รับความเสียหายจาก

สภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ และตอนน้ีอาจไดรั้บความเสียหายมากข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวจดั ตามขอ้มูล

ของConfagricoltura Ferrara การเพาะปลูกดูเหมือนจะได้รับความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อย  แม้ว่าจะยงัเร็ว

เกินไปท่ีคาดการณ์ ขณะท่ีพื้นท่ีปลูกบีทใน Emilia-Romagna, Veneto และ Marche เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยในปีน้ี และ

แตะระดบั 29,000 แฮกแต แมจ้ะมีการแข่งขนัจากขา้วโพดและถัว่เหลืองก็ตาม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคาดการณ์วา่ในปี 2564 มีพื้นท่ีเพาะปลูกบีท 396,000 แฮกแต ลดลง 6% จากปีท่ี

แลว้ และต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี ถึง 11.8% พื้นท่ีปลูกขา้วสาลีอ่อนคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 15% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ

ยงัคงใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียระยะยาว อยา่งไรก็ตามผลการประมาณการไม่ไดค้  านึงถึงการเกิดสภาพอากาศเยน็จดั

ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา 

เอเชีย 

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคมอินเดียส่งออกน ้ าตาล 1.2 ลา้นตนั ซ่ึงมากกวา่เดือนก่อนหนา้ 
40% ตามรายงานของ Czarnikow โรงงานให้ความส าคญักบัน ้ าตาลทรายดิบในปริมาณมากท่ามกลางปัญหา
การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ในขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลทรายขาวเดือนน้ีลดลง 24,000 ตนั อยูท่ี่ 378,000 ตนั 
และน ้ าตาลประมาณ 669,000 ตนั อยู่ในระหว่างการส่งออกเดือนเมษายน ทางดา้นสมาคมโรงานน ้ าตาลของ
อินเดีย ISMA กล่าววา่ ในปีน้ีอินเดียมีการส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 2.97 ลา้นตนั 

วนัท่ี 15 เมษายน 2564 รัฐบาลอินเดียอนุมัติโควต้าการส่งออกน ้ าตาลไปยงัสหราชอาณาจกัร

จ านวน 3,675 ตนั จากโควตา้ EU CXL 10,000 ตนั ส าหรับปี 2563/2564 ในขณะเดียวกนัสต็อคน ้ าตาลของ

โรงงานน ้ าตาลก็ปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากการอุดหนุนการส่งออก และการเปล่ียนไปเป็นเอทานอลคาดวา่จะช่วย

แกปั้ญหาน ้าตาลลน้ตลาดได ้

วนัท่ี 13 เมษายน 2564  ณ วนัท่ี 9 เมษายน โรงงานน ้ าตาลของอินเดียส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 3.7-3.8 

ล้านตนั ซ่ึงเป็นน ้ าตาลทรายดิบ 1.9 ล้านตนั น ้ าตาลทรายขาว 1.45 ล้านตนั และน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

50,000 ตนั ตามการประมาณการของ ISMA 

ในขณะเดียวกนั ณ วนัท่ี 11 เมษายน รัฐมหาราษฏระผลิตน ้ าตาลได ้10.344 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 6.03 

ลา้นตนั ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีโรงงานน ้ าตาล 70 โรงงาน ยงัคงด าเนินการหีบออ้ยอยู ่เทียบ

กบั 12 โรงงาน เม่ือปีท่ีแลว้ ขณะท่ี ณ วนัท่ี 7 เมษายน ในรัฐอุตรประเทศผลิตน ้าตาลได ้9.74 ลา้นตนั ลดลง 
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จาก 10.187 ล้านตนั จากปีท่ีแล้ว โดยมีโรงงาน 75 โรงงาน ด าเนินการหีบอ้อยอยู่ เทียบกับ 105 โรงงาน 

ในชวงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
วนัท่ี 13 เมษายน 2564 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 เมษายน จาก All India Sugar Trade Association (AISTA) 

รายงานวา่  อินเดียส่งออกน ้ าตาล 2.49 ลา้นตนั ลดลงจาก 3.33 ลา้นตนั  โดยน ้าตาล 300,000 ตนั ถูกขนส่งไปยงั
ท่าเรือแลว้ อินเดียจะสามารถส่งออกน ้ าตาลได้ 5.5 ล้านตนั ในฤดูกาลน้ี และในปีน้ีอินโดนีเซียเป็นผูซ้ื้อราย
ใหญ่ท่ีสุดแทนอิหร่าน 

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 ร้านคา้ส่วนใหญ่ในเมืองละฮอร์ รัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถานหยดุขาย

น ้าตาลแลว้ เน่ืองจากผูค้า้ปลีกอธิบายวา่พวกเขาไม่สามารถขายในราคาท่ีรัฐก าหนดไวท่ี้ 85 PKR/กก. (0.6 

เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ไดเ้น่ืองจากราคาของโรงงานสูงกวา่ สมาคมโรงงานน ้าตาลของปากีสถานอา้งวา่อุปทาน

หยดุชะงกัเน่ืองจากการแทรกแซงจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งขอ้สังเกตวา่รัฐจะรวบรวม

น ้าตาล 150,000 ตนั เพื่อขายในราคา 65 PKR/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในเดือนรอมฎอน 

วนัท่ี 14 เมษายน 2564 ปากีสถานปิดการประมูลเพื่อน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั เม่ือวนัท่ี 

14 เมษายน มีรายงานวา่ Al Khaleej Sugar (AKS) ยื่นขอ้เสนอเตม็จ านวนท่ี 520.2 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั, Wilmar 

เสนอเต็มจ านวนท่ี 525.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และ Sucden ไดย้ื่นขอ้เสนอ 531 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส าหรับ

น ้าตาล 25,000 ตนั 

วนัท่ี 15 เมษายน 2564 แผนห้าปี ฉบบัท่ี 13 ซ่ึงส้ินสุดในปี 2563 การผลิตน ้ าตาลของมลฑณกวางสี

รวมเป็น 10 กลุ่ม จาก 17 กลุ่ม ในปี 2558 ตามท่ีนกัวิเคราะห์กล่าว ภายใตแ้ผนห้าปี ฉบบัท่ี 14 รัฐบาลจีนจะ

อุดหนุนการปลูกออ้ยเพิ่มอีก 11.5 ล้านมิว (767,000 แฮกแต) จนถึงปี 2565 รัฐบาลกลางจะสนับสนุนการ

เติบโตของอุตสาหกรรมบีทโดยมีเป้าหมายเพื่อผลผลิตน ้ าตาลจากบีทท่ี 1.6 ล้านตนั ภายในปี 2567/2568 

นกัวิเคราะห์ตั้งขอ้สังเกตวา่ 95% ของเมล็ดบีทตอ้งน าเขา้ เน่ืองจากบริษทัในประเทศไม่เต็มใจท่ีจะลงทุนเพื่อ

พฒันาเมล็ดพนัธ์ุในประเทศ 
 วนัท่ี 15 เมษายน 2564 ในปี 2563/2564 เวียดนามควรจะผลิตน ้ าตาลได ้700,000 ตนั โดยจนถึงส้ิน
เดือนมีนาคม ผลิตน ้ าตาลได้ 612,000 ตนั สมาคมอ้อยและน ้ าตาลของเวียดนามกล่าว ในขณะเดียวกันฝ่าย
การคา้ไดป้ระกาศการหารือสาธารณะเก่ียวกบัการสอบสวนการต่อตา้นการทุ่มตลาดในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
 วนัท่ี 14 เมษายน 2564 หน่วยงานก ากบัดูแลน ้าตาลในฟิลิปินส์ (SRA) ไดป้รับลดคาดการณ์ผลผลิต

น ้าตาลในฤดูกาลน้ีจาก 2.19 ลา้นตนั เหลือ 2.1 ลา้นตนั ผูผ้ลิตกล่าววา่ผลผลิตน ้าตาลอาจลดลงเน่ืองจากน ้าท่วม 

ในขณะท่ีความตอ้งการน ้าตาลทรายดิบเพิ่มข้ึนเป็น 1.15 ลา้นตนั เพิม่ข้ึน 7% 
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โอเชียเนีย 

วนัท่ี 12 เมษายน 2564  Canegrowers  รายงานวา่ ออสเตรเลียคาดวา่จะเก็บเก่ียวออ้ยในปี 2564 ได ้

29.5 ลา้นตนั ลดลงจาก 31 ลา้นตนั ในปี 2563 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนบวกกบัความเสียหายท่ีเกิด

จากพายไุซโคลนเม่ือเดือนมีนาคม 

 

วจิารณ์และความเห็น  

หลงัจากท่ีตลาดเลอกสนใจข่าวเก่ียวกบัการ  lockdown และการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศ

บราซิล ตลาดก็มาใหค้วามสนใจเร่ืองปริมาณออ้ยของภาคกลาง-ใตท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ และฝนตกลง

มานอ้ยจนถึงปัจจุบนั ท าให้คาดวา่ผลผลิตจะลดลงประกอบกบัราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้คาดวา่

แนวโนน้ตลาดดูดีข้ึนในระยะใกลน้ี้ แต่ราคาอาจจะมีการปรับฐานบา้งก่อนจะส้ินเดือนน้ี 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 13 เมษายน 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 169,711 ล็อต หรือประมาณ 8.62 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 22,425 ล็อต ประมาณ 

1.14 ลา้นตนั หรือ 15.23% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 147,286 ล็อต หรือประมาณ 7.48 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (6 เมษายน 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

19 เมษายน 2564 


