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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (15-19 มีนาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 11 ของปี 2564 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดท้ายด้วยราคาท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการ

รายงานสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับลดลงจากสัญญาณของการผลิตน ้ าตาลทัว่โลกท่ี

อุดมสมบูรณ์เป็นผลลบต่อราคา หลงั Unica รายงานว่าการผลิตน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม-กุมภาพนัธ์ เพิ่มข้ึนค่อนขา้งมาก จากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ (16.55 

เซนต์ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม) โดยได้รับปัจจยัหนุนจากความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นไปได้ท่ีจะลดลงของการ

ส่งออกน ้ าตาลจากบราซิล จากความล่าช้าในการส่งออกถัว่เหลืองในปัจจุบนัอาจท าให้อุปทานน ้ าตาลทัว่โลก

ลดลงเน่ืองจากเรือท่ีรออยูท่ี่ท่าเรือของบราซิลมีจ านวนมาก ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลค่อยๆปรับตวั

ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปลายสัปดาห์สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ จากผลผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดีย 

รวมถึงราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลงติดต่อกันมากกว่า 7% สู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และการอ่อนค่าลงของ

เงินเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ โดยสมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียรายงานวา่ การผลิตน ้ าตาลของ

อินเดียตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 15 มีนาคม 2564 เพิ่มข้ึน 20% เป็น 25.87 ลา้นตนั ขณะท่ีสมาคมการคา้น ้ าตาล

ของอินเดียคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จะเพิ่มข้ึน 9% เป็น 29.9 ลา้นตนั 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.55-16.55  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.76 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.37 เซนต ์ หรือ 2.29%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.27-16.10 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 15.45 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.27 เซนต ์หรือ 1.72% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
12 มีนาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 16.55 15.55 15.76 16.13 -0.37 
กรกฎาคม 2564 16.10 15.27 15.45 15.72 -0.27 
ตุลาคม 2564 15.95 15.24 15.40 15.63 -0.23 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 16.14 15.53 15.68 15.89 -0.21 
พฤษภาคม 2565 15.35 14.88 15.04 15.16 -0.12 
กรกฎาคม 2565 14.71 14.39 14.54 14.58 -0.04 
ตุลาคม 2565 14.31 14.02 14.24 14.21 +0.03 
มีนาคม 2566 14.45 14.12 14.38 14.31 +0.07 
พฤษภาคม 2566 14.01 13.65 13.95 13.86 +0.09 
กรกฎาคม 2566 13.76 13.37 13.70 13.61 +0.09 
ตุลาคม 2566 13.70 13.37 13.65 13.57 +0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  จากขอ้มูลของ Agencia Safras คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงติดอยูใ่นช่วง 16-17 

เซนต/์ปอนด์ จนกวา่การเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเร่ิมข้ึน ซ่ึงในจุดน้ีส่งผลกดดนัต่อราคา เม่ือวนัท่ี 

15 มีนาคมราคาไฮดรัสของบราซิลท าก าไรได้น้อยกว่าราคาน ้ าตาลของตลาดนิวยอร์ค 1.61% แต่ท าก าไรได้

มากกวา่ราคาน ้าตาลในประเทศ 3.37% 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564  Czarnikow คาดวา่ในปี 2564/2565 น ้ าตาลทัว่โลกจะมีส่วนเกินประมาณ  3 

ลา้นตนั แต่เนน้วา่ปัจจยัยงัคงมีความไม่แน่นอนทั้งฝ่ังการผลิต และการบริโภค ทางดา้น Datagro คาดวา่ตลาดจะ

มีน ้าตาลส่วนเกิน 1 ลา้นตนั แต่ใหข้อ้สังเกตวา่ถา้สภาพอากาศบราซิลไม่ดี น ้าตาลส่วนเกินก็จะหายไป 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 17 มีนาคม 2564  Cepea / Esalq รายงานวา่ ราคาน ้าตาลคริสตลัหนา้โรงงานในเซาเปาโล 

ลดลง 2.1% ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม เน่ืองจากความตอ้งการตอนน้ีท่ีจ  ากดั  ขณะท่ีราคาท่ีทรงตวัของ

ไฮดรัสในเซาเปาโลต่อการเก็บเก่ียวท่ีก าลงัจะมาถึงและความตอ้งการตอนน้ีท่ีจ  ากดัจากผูจ้ดัจ  าหน่ายและกระจาย

สินคา้  เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคมในเซาเปาโล ไฮดรัสท าก าไรไดน้อ้ยกวา่ราคาน ้าตาลของนิวยอร์ค 2.96% แต่ท าก าไร

ไดม้ากกวา่น ้าตาลคริสตลั 4.76% ตามขอ้มูลของ Agencia Safras 

 วนัท่ี  17 มีนาคม 2564  ประมาณการจ านวนป้องกันความเส่ียงของราคาในการส่งออกในปี 

2564/2565 ของโรงงานน ้ าตาลในบราซิล  ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ อยู่ท่ี 85.75% เพิ่มข้ึน 5% จากเดือนก่อนหน้า 

และเทียบกบั 64.7% ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ Archer Consulting กล่าววา่ ราคาขายน ้ าตาลล่วงหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ 

13.29 เซนต์/ปอนด์ ไม่รวมโพลาไรซ์ เพิ่มข้ึนจาก 13.13 เซนต/์ปอนด์ ในเดือนก่อนหนา้  ในขณะเดียวกนัความ

ตอ้งการเช้ือเพลิงจะฟ้ืนตวัในปี 2564 และปริมาณการใช้เอทานอลอาจสูงกว่าการผลิตในการเก็บเก่ียวในปี 

2564/2565 ทางดา้น Itau BBA แนะน าวา่ อยา่งไรก็ตามน ้าตาลยงัคงน่าสนใจกวา่และสัดส่วนของการผลิตน ้าตาล

ควรอยูท่ี่ประมาณ 46% 

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  นักวิเคราะห์จาก Safras & Mercados กล่าวว่า ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

คาดว่าน่าจะหีบอ้อยได้ 3-5 ล้านตนัในเดือนมีนาคมและเพิ่มเป็น 8 ล้านตนัในเดือนเมษายนจากท่ีในเดือน

กุมภาพนัธ์หีบออ้ยไดน้อ้ยกวา่ 1 ลา้นตนั  ดงันั้นจะมีอุปทานเพียงพอก่อนท่ีจะเร่ิมการเก็บเก่ียวอยา่งเป็นทางการ

ในเดือนเมษายน 

 ทางดา้น Argus รายงานวา่ การเจรจาระหวา่งโรงงานน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล และชาวไร่ออ้ย

อิสระส าหรับการเก็บเก่ียวท่ีก าลงัจะมาถึงมีความตึงเครียด   เกษตรกรก าลงัเผชิญกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 54% เม่ือ

เทียบกบัปี 2563 และคาดวา่จะเห็นปริมาณผลผลิตต่อไร่ท่ีลดลง ซ่ึงทั้งสองอยา่งน้ีจะท าใหผ้ลก าไรลดลง   
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นอกจากน้ีราคาของขา้วโพดและถัว่เหลืองก็เพิ่มสูงข้ึนเร็วกว่าออ้ย  Argus กล่าวว่าสัดส่วนของออ้ยท่ีมาจาก

เกษตรกรอิสระเพิ่มข้ึนทุกปีโดยคิดเป็น 42% ในปี 2563/2564 จาก 34% ในปี 2562/2563 

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  Mata Norte ทางเหนือของ Pernambuco ประเทศบราซิลไดรั้บฝนตกนอ้ยมาก

ในขณะท่ี Mata Sul ทางตอนใตมี้ฝนตกชุกนกัปฐพีวิทยาอธิบายว่าส่ิงน้ีส่งผลเสียต่อการหีบออ้ย  Pernambuco 

น่าจะหีบออ้ยได ้11 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี ซ่ึงลดลงจาก 13 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี 

ยุโรป 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  รัฐบาลรัสเซีย ประกาศเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ให้ระงบัการอุดหนุนค่า

ขนส่งน ้ าตาลเพื่อการส่งออก  ขอ้เสนอฉบบัร่างแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลก าลงัมองหาการเรียกเก็บภาษีลอยตวั

ส าหรับการส่งออกและการน าเขา้น ้ าตาล หรือแมแ้ต่การห้ามส่งออก  นอกจากน้ีผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกไดรั้บการ

ร้องขอท่ีจะขยายขอ้ตกลงในการก าหนดราคาน ้ าตาลสูงสุดท่ีจะส้ินสุดวนัท่ี 1 เมษายน ขยายออกไปอีก 3 เดือน  

ในการตอบสนองสมาชิกในอุตสาหกรรมน ้ าตาลกล่าววา่ ส่ิงน้ีอาจท าให้เงินเฟ้อแยล่งในระยะยาว  หัวหนา้ของ 

Soyuzrossahar แยง้ว่า ส่ิงน้ีอาจน าไปสู่การลดลงของการเพาะปลูกบีท และปริมาณน ้ าตาลท่ีลดลง ขณะท่ีการ

ส่งออกน ้าตาลทางรถไฟในเดือนมีนาคมอยูท่ี่ 17,500 ตนั เทียบกบั 31,800 ตนัส าหรับทั้งเดือนกุมภาพนัธ์ 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  เกษตรกรผูป้ลูกบีทในเขตเออร์ แควน้นอร์ม็องดี ของฝร่ังเศส เร่ิมยื่นเร่ืองขอ

เงินชดเชยส าหรับการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากโรคใบเหลืองเม่ือปี 2563 เงินจะค านวณจากผลตอบแทนท่ี

สูญเสียไป และจะค านวณจากการจ่าย 26 ยโูร/ตนั (31 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  ในขณะเดียวกนักลุ่มต่อตา้นการสูญ

พนัธ์ุไดมี้การประทว้งท่ีหน้าส านกังานใหญ่ของไบเออร์ในลียง เพื่อเน้นย  ้าถึงความเส่ียงในการปล่อยสารนีโอ

นิโคตินอยด ์

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  หัวหน้าโรงงานน ้ าตาล Galion ในมาร์ตินีก ฝร่ังเศส อธิบายว่า โรงงานตอ้ง

น าเขา้น ้ าตาลคร่ึงหน่ึงของอุปทานในปีน้ีเน่ืองจากขาดแคลนออ้ย  บริษทัผลิตน ้ าตาลได้ 11,994 ตนั จากออ้ย 

38,708 ตนั ในปี 2563 แต่ก าลงัเรียกร้องใหเ้กษตรกรเพิ่มการผลิตในทอ้งถ่ินเป็น 60,000 ตนั  บริษทัตอ้งเรียกคืน

น ้าตาลท่ีน าเขา้บางส่วนเน่ืองจากมีตะไบโลหะในขณะท่ีผูจ้ดัการโรงงานอา้งวา่น ้าตาลดงักล่าวเป็นน ้ าตาลออ้ยท่ี

น าเขา้จากยโุรป 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  Tereos ประกาศว่าไดจ่้าย 400,000 ยูโร (476,930 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อขยาย

โรงงานผลิตน ้ าตาลจากบีทให้ได ้1.2 ลา้นตนั/ปี ในเมือง Aternay, เขตลุ่มแม่น ้ าลวัร์ของฝร่ังเศส อยา่งถาวร เพื่อ

ผลิตน ้ ายาล้างมือฆ่าเช้ือ บริษทัได้ปรับกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบใหม่เน่ืองจากรัฐบาลได้

ยกเลิกขอ้ก าหนดบางประการเพื่อจดัการกบัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 
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วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  Soyuzrossahar รายงานว่า ในปี 2563/2564 รัสเซียผลิตน ้ าตาลได้ 5.02 ล้าน

ตนั และคาดวา่จะผลิตไดเ้พิ่มอีก 100,000-200,000 ตนั จากน ้าเช่ือมและกากน ้าตาล รัสเซียจะมีน ้าตาลเพียงพอ 

จนถึงการเก็บเก่ียวคร้ังต่อไปในเดือนสิงหาคมเน่ืองจากมีสต็อกน ้ าตาลในประเทศ ขณะเดียวกนั Rusagro เผยวา่ 

ราคาน ้าตาลขายส่งเพิ่มข้ึน 78% ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 และมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ราคาเพิ่งกลบัสู่ค่าปกติ 

เอเชีย 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย รายงานการผลิตน ้าตาล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 

รัฐอุตรประเทศผลิตน ้ าตาลได ้8.425 ลา้นตนั ลดลงจาก 8.716 ลา้นตนัในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ จนถึงขณะน้ีมี

โรงงานน ้าตาล 18 โรงงานจาก 120 โรงงานปิดหีบแลว้ ขณะเดียวกนัในรัฐราชสถานโรงงาน Kaminpura ปิดหีบ

หลงัจากบนัทึกปริมาณน ้าตาลท่ี 7.27% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 5 ปี แมว้า่จะมีออ้ยมากข้ึน 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ความต้องการน ้ าตาลในประเทศอินเดียคาดว่าจะดีข้ึนเร็ว ๆ น้ีพร้อมกับ

เทศกาลส าคัญในปลายเดือนมีนาคมและเทศกาลอ่ืน ๆ ในเดือนเมษายน ตามการวิเคราะห์ในส่ือท้องถ่ิน  

นอกจากน้ียงัคงมีความตอ้งการน ้าตาลอินเดียในตลาดโลกอยา่งมาก 

 ในขณะเดียวกนัการเก็บเก่ียวของรัฐมหาราษฏระก าลงัจะส้ินสุดลงตามขอ้มูลของ Chini Mandi  โรงงาน

น ้าตาล 49 โรงงานปิดหีบแลว้ ในวนัท่ี 16 มีนาคม จากทั้งหมด 187 โรงงาน ท่ีเปิดด าเนินการในฤดูกาลน้ี 

 วนัท่ี 17 มีนาคม 2564  สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดียรายงานวา่ โรงงานน ้ าตาลของอินเดียไดล้ง

นามในสัญญาเพื่อส่งออกน ้ าตาล 4.3 ล้านตนั ในขณะท่ีส่งออกไปแล้ว 2.2 ลา้นตนั  Traders กล่าวว่า โรงงาน

ก าลงัใช้ประโยชน์จากราคาโลกท่ีเพิ่มข้ึน และการส่งออกส่วนใหญ่ไปยงัอินโดนีเซีย ดูไบ อฟักานิสถาน ศรี

ลงักา และประเทศในแอฟริกา ขณะเดียวกนัจากขอ้มูลของสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA ณ วนัท่ี 15 

มีนาคม อินเดียผลิตน ้ าตาลได ้25.868 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 19.69% จนถึงขณะน้ีโรงงานน ้ าตาล 171 โรงงานปิดหีบ

แล้วเทียบกบั 138 โรงงานในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แมว้่าโรงงานน ้ าตาล 331 โรงงานยงัคงหีบออ้ยอยู่เม่ือ

เทียบกบั 319 โรงงาน ในปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  กระทรวงเกษตรของอินเดียได้ปรับลดประมาณการผลผลิตอ้อยในปี 

2563/2564 ลงเหลือ 397.657 ลา้นตนัเทียบกบัประมาณการคร้ังแรกท่ี 399.833 ลา้นตนั เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกออ้ย

ลดลง 3%  อยา่งไรก็ตามคาดการณ์ผลตอบแทนต่อเฮกแตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 2.36% แมว้า่การคาดการณ์ส าหรับรัฐมหา

ราษฏระจะลดลง 1.16% เป็น 86 ตนั/เฮกแต ในรัฐกรณาฏกะผลผลิตต่อเฮกแตโดยประมาณเพิ่มข้ึน 22% เป็น 96  

ตนั/ เฮกแต แมว้า่จะไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยการลดลง 28% ของพื้นท่ีท่ีคาดการณ์ไว ้

 

 

 



 

www.sugarzone.in.th 

 

5 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2564  ราคาสินคา้พื้นฐานจ านวนมากในเกาหลีเหนือลดลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมี

รายงานวา่ รัฐบาลวางแผนท่ีจะก าหนดราคาคงท่ี ซ่ึงอาจต ่ากวา่ราคาปัจจุบนั ราคาน ้ าตาลใน Chongjin ลดลงจาก 

48,000 วอนเกาหลีเหนือ/ กก. เป็น 45,000 วอนเกาหลีเหนือ/ กก. ในขณะท่ีแหล่งข่าวยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการ

อาจลดลงเน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของโคโรนาไวรัส 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ จีนน าเขา้น ้าตาล 620,000 ตนั ในเดือนมกราคม 

และ 430,000 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ท าให้ยอดรวมของการน าเขา้น ้ าตาลของจีนในช่วงสองเดือนแรกของปี 

2564 อยูท่ี่ 1.05 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 223.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  นักวิเคราะห์จีนกล่าวว่า ยอดขายน ้ าตาลในประเทศและราคาน ้ าตาลหน้า

โรงงานเพิ่มสูงข้ึนหลงัจากท่ีมีการพูดคุยกนัวา่ รัฐบาลจีนจะลดจ านวนใบอนุญาตน าเขา้ในปีน้ี  ผูผ้ลิตน ้ าตาลใน

มณฑลกวางสีรายงานราคาน ้ าตาลท่ี 5,330-5,420 หยวนต่อตนั (830 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เทียบกบัราคาเฉล่ียท่ี 

5,258    หยวน/ตนั (809 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ในฤดูกาลจนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์  ส่วนต่างของราคาระหว่าง

น ้ าเช่ือมฟรุกโตสจากขา้วโพด (HFCS) และน ้ าตาลลดลงอยา่งมีนยัส าคญั แต่ผูใ้ชใ้นภาคอุตสาหกรรมไม่น่าจะ

เปล่ียนไปใชน้ ้าตาล 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าววา่ อินโดนีเซียจะมีปริมาณน ้ าตาลเพียงพอ

ก่อนเดือนรอมฎอน เน่ืองจากไดน้ าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 680,000 ตนั ส าหรับโรงงานท่ีมีก าลงัการผลิตวา่งอยู ่ซ่ึง

น ้าตาลประมาณ 180,000 ตนั จากจ านวนดงักล่าวถูกส่งไปยงัโรงงานเพื่อแปรรูปแลว้  นอกจากน้ี PT RNI คาดวา่

จะไดน้ าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 75,000 ตนั ในเดือนเมษายน  การเก็บเก่ียวในประเทศซ่ึงจะเร่ิมในเดือนพฤษภาคม

คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้2.1 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  การน าเขา้น ้ าตาลของอินโดนีเซียในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ มีมูลค่า 482 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 99% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ขณะท่ีราคาน ้ าตาลในประเทศอยูท่ี่ประมาณ 14,250         รู

เปียห์อินโดนีเซีย/กก. (0.99 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ซ่ึงสูงกวา่ราคาขายปลีกสูงสุดของรัฐบาล (HET) ท่ี 12,500     รู

เปียห์อินโดนีเซีย/กก. (0.87 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ต ่ากวา่ 16,500 รูเปียห์อินโดนีเซีย/กก. (1.14 เหรียญ-สหรัฐฯ/

กก.)  ในเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย มัน่ใจวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงมีเสถียรภาพเน่ืองจาก

อุปทานท่ีเพียงพอ 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564  รัฐมนตรีเกษตรของอินโดนีเซีย กล่าววา่ อินโดนีซียจะตอ้งมีการน าเขา้น ้าตาล

อีก 647,000 ตนั ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อใหมี้น ้าตาลเพียงพอส าหรับในช่วงเทศกาล Ramadan  ในขณะ

ท่ี East Java ไดก้ล่าววา่ มีน ้าตาลทรายขาวเพียงพอส าหรับปี 2564 ทั้งปีแลว้ 

 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564  ร้านคา้ส่วนใหญ่ในเขตราวลัปินดีของรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน หยดุขาย

น ้าตาลเน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัค่าปรับ จากการขายน ้าตาลในราคาแพงมากเกินไป  หวัหนา้สมาคมพอ่คา้อธิบายวา่ 

โรงงานน ้าตาลคิดราคาน ้าตาลขายส่งท่ี 95 รูปีปากีสถาน/กก. (0.61 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) เทียบกบัราคาขายปลีก 
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สูงสุดท่ีอนุญาตคือ 92 รูปีปากีสถาน/กก. (0.59 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  ในขณะเดียวกนัหัวหน้าส านักงานความ

รับผดิชอบแห่งชาติ (NAB) ใหค้  ามัน่ท่ีจะสอบสวนขอ้กล่าวหาการทุจริตในภาคอุตสาหกรรมน ้าตาลอยา่งเตม็ท่ี 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564  ราคาน ้ าตาลในประเทศปากีสถานยงัคงปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในหลาย

เมืองก่อนท่ีจะเขา้สู่เทศกาล Ramadan โดยล่าสุดอยู่ท่ี PKR 100/kg (USD 0.64/kg) ด้านคณะกรรมาธิการออ้ย

ของรัฐ Punjab ได้กล่าวว่า ทางเดียวท่ีจะหยุดการปรับตวัข้ึนของราคาน ้ าตาลได้คือการก าหนดราคาน ้ าตาล

ตายตวั ณ หนา้โรงงาน 

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  การขนส่งทางเรือและการขนส่งทางบกของเมียนมาร์หยุดชะงกัจากการ

ประทว้งเพื่อประชาธิปไตย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการน าเขา้ของประเทศ นอกจากน้ีธนาคารหลาย

แห่งในประเทศไดปิ้ดท าการ เมียนมาร์น าเขา้น ้ าตาลจากไทย 115,589 ตนั ในปี 2563 แต่ Traders แนะน าวา่ในปี

น้ีจะมีการน าเขา้นอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากโรงงานน ้าตาลปิดและมีความตอ้งการนอ้ย 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  อุตสาหกรรมน ้ าตาลของออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการปฏิรูป

การเกษตรในอินเดีย เน่ืองจากยกเลิกการประกนัราคาออ้ย และแกไ้ขปัญหาการผลิตเกินได ้ตามท่ี Green Pool 

รายงาน นอกจากน้ีองคก์ารการคา้โลกคาดวา่ จะตดัสินเร่ืองการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียภายในไตรมาสท่ี

สอง แมว้า่ผูเ้ช่ียวชาญจะเตือนวา่การเคล่ือนไหวอาจลม้เหลวในดา้นเทคนิค 

 

วจิารณ์และความเห็น  
ราคาน ้าตาลมีการเคล่ือนไหวตามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปมา ทั้งปัจจยัภายนอกเก่ียวกบัราคาน ้ามนั และ

การแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงปัจจยัพื้นฐานทางดา้นอุปทานท่ีมีมากข้ึน แต่ภาพรวมดา้นปัจจยัพื้นฐาน

ยงัคงดูดี ส าหรับเดือนพฤษภาคมราคาน ้าตาลจะลงไปทดลองแนวรับแถว 15.55 เซนต ์ และมีโอกาสท่ีจะดีดตวั

กลบัข้ึนมาอีกคร้ังไปทดสอบแนวตา้นช่วง 16.00 เซนต ์

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  16 มีนาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 197,117 ล็อต หรือประมาณ 10.01 ลา้นตนั ลดลง 3,555 ล็อต ประมาณ180,594 

ตนั หรือ 1.77% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 200,672 ล็อต หรือประมาณ 10.19 ลา้นตนั ใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (9 มีนาคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

22 มีนาคม 2564 


