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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (17-21 พฤษภาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 20 ของปี 
2564 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีลดลง เม่ือเทียบกบั
การรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลเพิ่มสูงข้ึน จากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้ าตาล
ของบราซิลหลงัจากท่ี Conab คาดการณ์วา่ ผลผลิตน ้าตาลของบราซิลในปี 2564/2565 จะลดลง 5.7% เหลือ 38.9 
ลา้นตนั ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัลดลงจากการลดลงของราคาน ้ ามนัดิบกว่า 3% สู่
ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซ่ึงส่งผลราคาเอทานอลและราคาน ้ าตาลจากนั้นมีการปรับตวัข้ึนเล็กน้อยจาก
ความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตในยุโรป ก่อนท่ีจะลดลงอีกคร้ังในช่วงปลายสัปดาห์สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ 
หลงัจาก Somar Meteorologia คาดการณ์วา่จะมีฝนตกลงมา 20 มม. ในพื้นท่ีปลูกออ้ยของบราซิล ท าให้เกิดแรง
กดดนัในการช าระบญัชีตัว๋ซ้ือของกองทุน ประกอบกบัปัจจยัภายนอกท่ีกดดนัตลาด 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.60-17.36  
เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.67 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต ์หรือ 1.71%  และราคาน ้ าตาล
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.84-17.51 เซนต์ และปิดตลาดคร้ัง
สุดทา้ยท่ี 16.91 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต ์หรือ 1.29% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
21 พฤษภาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564 17.36 16.60 16.96 16.67 -0.29 
ตุลาคม 2564 17.49 16.76 17.06 16.84 -0.22 
มีนาคม 
มีนาคม 

2565 17.51 16.84 17.09 16.91 -0.18 
พฤษภาคม 2565 16.64 15.97 16.27 16.03 -0.24 
กรกฎาคม 2565 16.06 15.44 15.73 15.49 -0.24 
ตุลาคม 2565 15.79 15.22 15.46 15.26 -0.20 
มีนาคม 2566 15.84 15.39 15.51 15.40 -0.11 
พฤษภาคม 2566 15.07 14.71 14.71 14.71 0.00 
กรกฎาคม 2566 14.55 14.20 14.16 14.22 +0.06 
ตุลาคม 2566 14.32 13.91 13.91 13.94 +0.03 
มีนาคม 
มีนาคม 

2567 14.47 13.99 13.94 14.03 +0.09 

ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ผูส้ังเกตการณ์ตลาดคาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงอยูใ่นช่วง 16.5-19.0 เซนต/์

ปอนด์ เน่ืองจากสัดส่วนราคาท่ีเท่ากบัเอทานอลและการส่งออกน ้ าตาลของอินเดียท่ีไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนการ
ส่งออก เจา้หนา้ท่ีของ Louis Dreyfus กล่าว การท่ีมีน ้าตาลเพียงพอในตลาดท่ีเพียงพอต่ออุปสงค ์และการ 
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เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค หรือสัญญาณของสภาพอากาศท่ีดีข้ึนในบราซิล อาจท าให้เกิดการเทขายของ
กองทุน ขณะท่ี Datagro คาดการณ์ว่าการเพาะปลูกในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะไม่เลวร้ายอย่างท่ีหลายคน
คาดการณ์ไวเ้น่ืองจากมีการเล่ือนเวลาการเก็บเก่ียวออกไป 
อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 MAXAR รายงานวา่ สภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแลว้ในสัปดาห์น้ีจะท า

ใหก้ารเพาะปลูกขา้วโพดเส่ือมโทรมลงอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็ตาม Rural Clima คาดการณ์วา่จะมีฝนตกลงมา

ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม  นกัวิเคราะห์กล่าววา่ ฝนจะช่วยให้พืช

ฟ้ืนตวัไดม้ากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัปริมาณฝนท่ีตกลงมาและการกระจายตวัของบริเวณท่ีเกิดฝน 

Rural Clima เตือนว่าในขณะน้ียงัไม่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดน ้ าคา้งแข็งปกคลุมในพื้นท่ีออ้ยและ

ขา้วโพด แต่ฝนจะน ามวลอากาศในขั้วโลกมาด้วยซ่ึงอาจท าให้เกิดน ้ าคา้งแข็งได้  ในขณะเดียวกนั INMET 

คาดการณ์ปริมาณน ้าฝนท่ีจะตกลงมาไม่มากในภาคกลาง-ตะวนัตกของบราซิลซ่ึงส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพด 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ราคาน ้ าตาลในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลเพิ่มข้ึน 0.97% ในสัปดาห์

ส้ินสุดวนัท่ี 14 พฤษภาคม ตามขอ้มูลของ Cepea / Esalq  อุปทานท่ีลดลงถูกชดเชยดว้ยอุปสงคใ์นประเทศท่ีต ่า 

ทางดา้น Datagro ประเมินราคาส่งออกน ้ าตาลคุณภาพสูง VHP ส่งมอบ FOB Santos ท่ี 17.91 เซนต/์ปอนด ์

เพิ่มข้ึน 0.17% 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 Conab ลดการคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลของบราซิลในปี 2563/2564 จาก 

41.8 ลา้นตนั เหลือ 41.3 ลา้นตนั ส าหรับในปี 2564/2565 คาดวา่ประเทศบราซิลจะเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยได ้628 

ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาล 38.9 ลา้นตนั และเอทานอล 30.5 พนัลา้นลิตร จากออ้ยและขา้วโพด ส่วนในภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลคาดวา่จะหีบออ้ย 574.8 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาล 35.8 ลา้นตนั และเอทานอล 28.36 พนัลา้นลิตร 

Conab ยงัตั้ งข้อสังเกตอีกว่า พื้นท่ีปลูกอ้อยภาคกลาง-ใตข้องบราซิลลดลง 2.4% โดยเกษตรกร

เปล่ียนไปปลูกขา้วโพดและถัว่เหลืองแทน S&P Global Platts รายงานวา่ ราคาขา้วโพดท่ีสูงข้ึนก าลงักระตุน้ให้

ปศุสัตวใ์นภาคใตน้ าเขา้ขา้วโพดมากข้ึนเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่การจดัหาและขนส่งในประเทศ  

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 แอนไฮดัสเอทานอลสามารถท าก าไรได้มากกว่าน ้ าตาลซ่ึงจะท าให้

โรงงานหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาลในช่วงน้ี ตามรายงานของ Datagro  เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม โรงงาน

น ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล มีเอทานอลในสต็อก 1.92 พนัลา้นลิตร ลดลง 34.6% จากปีท่ีแลว้ ถึงแมว้่า

สต็อกเอทานอลในปีท่ีแลว้จะมีมากจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขอ้มูลจากกระทรวงเกษตร ทั้งน้ีมีแอน

ไฮดสัในสตอ็กประมาณ 638.8 ลา้นลิตร ลดลง 44.4% จากปีท่ีแลว้ และการผลิตเอทานอลเพิ่มเติมนั้นเป็นไปได้

ชา้เน่ืองจากการเปิดหีบท่ีล่าชา้ในปีน้ี 
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วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 Cepea / Esalq รายงานว่า ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล 

ประเทศบราซิล สัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 14 พฤษภาคม เพิ่มข้ึน 4.19% ในขณะท่ีราคาแอนไฮดรัส เพิ่มข้ึน 5.59% 

จากการประเมินของ S&P Global Platts พบวา่ ไฮดรัสอยูท่ี่ 3,695 เรีบลบราซิล/ลบ.ม. (701 เหรียญสหรัฐฯ/ลบ.

ม.) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคมในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงเพิ่มข้ึนเกือบ 50% จากปีก่อน 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 UNICA กล่าววา่รัฐเซาเปาโล รัฐปารานา และรัฐมินสัเจอไรส์เป็นพื้นท่ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้หนกัท่ีสุด ซ่ึงหมายความว่าผลผลิตน ้ าตาลจะไดรั้บผลกระทบมากกว่าเอทานอล  

ผลผลิตออ้ยของรัฐเซาเปาโลคาดวา่จะลดลง 10% หรือ 35 ลา้นตนั เกษตรกรในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล กงัวล

วา่จะไม่มีน ้ าใชส้ าหรับการเพาะปลูกหากฝนไม่ตกลงมาในเร็ว ๆ น้ี ตามการรายงานของ Bloomberg ทางดา้น

Somar Meteorologia คาดการณ์วา่ฝนจะเร่ิมตกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน แทนท่ีจะเป็นเดือนกนัยายน ขณะท่ี 

JOB Economia คาดวา่บราซิลจะส่งออกน ้าตาลนอ้ยลง 4 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ีท่ี 29.9 ลา้นตนั 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม พบว่าจ านวนเรือรอรับน ้ าตาลของบราซิล

ลดลงเหลือ 56 ล า จาก 58 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 2.37 ล้านตนั ลดลงจาก 2.49 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้าตาม

รายงานของ Williams Brasil 

 

อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 การเก็บเก่ียวในรัฐปวยบลา ประเทศเม็กซิโก จบลงดว้ยการหีบออ้ย 1.753 

ลา้นตนั ในขณะท่ีโรงงาน Atencingo และ Calipam ผลิตน ้ าตาลรวมกนั 221,600 ตนั ในปีน้ีไดผ้ลผลิตดีแมว้่า

การเก็บเก่ียวจะตอ้งหยดุลงเร็วกวา่ปกติเพียงไม่ก่ีวนัเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ส านักเลขาธิการการพฒันาชนบท (Sader) รายงานว่า ในปีการผลิต 
2563/2564 รัฐฮาลิสโก รัฐท่ีผลิตน ้าตาลใหญ่เป็นอนัดบัสองของเมก็ซิโกผลิตน ้าตาลได ้733,000 ตนั ลดลง 15% 
จากปีก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตามผลผลิตท่ีลดลงจะถูกชดเชยดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะท าใหร้ายไดค้งท่ี 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม เม็กซิโกผลิตน ้ าตาลได้ 5.3 ล้านตัน จากท่ี

คาดการณ์ไว ้5.9 ลา้นตนั แต่เพิ่มข้ึน 10% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ขณะเดียวกนัโรงงานน ้ าตาลในเมืองเวราครูซ

ผลิตน ้าตาลได ้1.929 ลา้นตนั ตามความคาดหมาย CNPR กล่าว 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดว่านิการากวัจะผลิตน ้ าตาลได ้

776,000 ตนั ในปี 2564/2565 เพิ่มข้ึนจาก 755,764 ตนั ในปีก่อนหนา้ เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน  
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ยุโรป 
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอิตาลีประกาศว่า จะจดัสรรเงินจ านวน 25 ล้านยูโร (30.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกบีทจดัการกบัความเสียหายท่ีเกิดจากสภาพอากาศหนาวจดั  เงิน

เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการขยายวงเงินซ่ึงออกแบบมาเพื่อช่วยภาคเกษตรในการรับมือกบัการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียไม่ได้

วางแผนท่ีจะให้มีโควตา้ถาวรส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวปลอดภาษี  รัฐบาลไดอ้อกใบอนุญาตส าหรับ

การน าเขา้สินคา้ปลอดภาษี 350,000 ตนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคมถึง 30 กนัยายน ขณะเดียวกนักระทรวงเกษตร

ก าลงัด าเนินการกบักองทุนรักษาเพื่อเสถียรภาพ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม พบว่า มีการปลูกบีทแลว้ประมาณ 968,400 แฮกแต ซ่ึงคิดเป็น 91.2% 

ของพื้นท่ีทั้งหมดตามท่ีกระทรวงเกษตรคาดไว ้

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ส่ือทอ้งถ่ินของสหราชอาณาจกัรรายงานวา่ มีการน าเขา้น ้ าตาลจากบราซิล

มายงัสหราชอาณาจกัรเพิ่มข้ึนในไตรมาสแรกของปี 2564 หลังจากการด าเนินการตามระบบภาษีใหม่ ใน

ขณะเดียวกนัหวัหน้าของ AB Sugar กล่าววา่ โรงงาน Vivergo จะสามารถกลบัมาผลิตเอทานอลไดใ้นตน้ปี 

2565 เน่ืองจากประเทศมีก าหนดจะเปล่ียนไปผลิต E10 ในเดือนกนัยายน 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ในปี 2564/2565 สหภาพยุโรปคาดว่าจะผลิตน ้ าตาลได้ 14.7 ล้านตนั 

เพิ่มข้ึน 800,000 ตนั ต่อปี ตามการรายงานของ ISO การน าเขา้จะลดลงเหลือ 1.45 ลา้นตนั ในขณะท่ีการส่งออก

จะลดลงเหลือ 700,000 ตนั ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการจากเยอรมนีในสัปดาห์น้ีเผยให้เห็นวา่ ในปีน้ีพื้นท่ีปลูกบีท

เพิ่มข้ึน 3.2% เป็น 398,000 เฮกแต ในท านองเดียวกนัสมาคมน ้ าตาลยเูรเชียกล่าววา่ ผลผลิตจากรัสเซียน่าจะสูง

ถึง 6 ลา้นตนั ในปี 2564/2565 เพิ่มข้ึน 800,000 ตนั จากปีก่อนหนา้ 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 มีรายงานว่า ประเทศเบลารุสผลิตน ้ าตาลได ้39,400 ตนั ในช่วง 4 เดือน

แรกของปีลดลง 1% เบลารุสส่งออกน ้ าตาล 42,200 ตนั ในไตรมาสแรกของปี ลดลง 55.1% จากปีก่อน แมว้่า

ราคาส่งออกจะเพิ่มข้ึน 83.5% ในปีน้ี น ้าตาล 29,000 ตนั จากจ านวนทั้งหมดถูกส่งไปยงัรัสเซีย เทียบกบั 49,590 

ตนั ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 ขณะเดียวกนัคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียไดจ้ดัสรรโควตา้การน าเขา้

สินคา้ปลอดภาษีใหก้บัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขาดแคลนในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม แมว้า่

จะไม่มีการก าหนดโควตา้ส าหรับเบลารุสก็ตาม 
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เอเชีย 
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอินเดียประกาศว่าสัญญาการส่งออกท่ีลงนามหลังวนัท่ี 20 

พฤษภาคม จะได้รับเงินอุดหนุนน้อยลงจากราคาโลกท่ีสูงข้ึนแมว้่า All India Sugar Trade Association 

(AISTA) จะประเมินวา่มีเพียง 300,000 ตนั จากโควตา 6 ลา้นตนั เท่านั้นท่ียงัไม่ไดท้  าสัญญา  เจา้หนา้ท่ีกล่าววา่

เงินอุดหนุนอาจลดลงไดอี้กก่อนท่ีจะหมดลงในวนัท่ี 30 กนัยายนโดยข้ึนอยูก่บัราคาตลาดโลก  ดงันั้นการลด

เงินอุดหนุนจึงคาดวา่จะไม่ส่งผลกระทบต่อก าลงัการผลิตของโรงงาน แมว้า่สต็อคน ้ าตาลของโรงงานจะลดลง

ตามข่าวก็ตาม  นอกจากน้ีอินเดียก็มีแนวโนม้ท่ีจะส่งออกโดยไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนเช่นกนั AISTA กล่าว 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐบาลอินเดีย กล่าววา่ การตดัสินใจของโรงงาน

บางแห่งในการปิดโรงงานเอทานอลเพื่อผลิตออกซิเจนอาจส่งผลกระทบรายไดข้องโรงงาน  โรงงาน 15 แห่ง 

ในรัฐมหาราษฏระสั่งซ้ืออุปกรณ์เพื่อผลิตออกซิเจน ขณะท่ีโรงงานในรัฐอุตรประเทศก าลังต้องการตั้ ง

โรงงานผลิตออกซิเจน 40  แห่ง Sugar Mills Association (UPSMA) คาดวา่ค่าใชจ่้ายในการก่อตั้งโรงงานอาจสูง

ถึง 4-4.5 ลา้นรูปี (58,200 เหรียญสหรัฐฯ) 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอินเดียไดมี้การประกาศเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม วา่เงินอุดหนุนการ

ส่งออกน ้ าตาลส าหรับปี 2563/2564 จะลดลง 31.4% จากเดิมท่ี 5,833 รูปี/ตนั (79.7 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เป็น 

4,000 รูปี/ตนั (54.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) คาดวา่มีการท าสัญญาส าหรับการส่งออกน ้ าตาลแลว้ 5.7 ลา้นตนั จาก

โควตา้ทั้งหมด 6 ลา้นตนั ขณะท่ีสหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย รายงานวา่ น ้ าตาลท่ีส่งออกส่วน

ใหญ่รัฐบาลไดจ่้ายเงินอุดหนุนการส่งออกไปแลว้ เหลืออยูเ่พียง 5 พนัลา้นรูปี (68 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงคาด

วา่จะมีการจ่ายเงินส่วนท่ีเหลือในเร็ว ๆ น้ี  

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย คาดว่าในปี 2563/2564 

ประเทศอินเดียจะส่งออกน ้ าตาล 6.5 ลา้นตนั รวมถึงน ้ าตาลท่ีไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกจ านวน 500,000 

ตนั ท่ีส่งออกภายใตใ้บอนุญาตทัว่ไปแบบเปิด (OGL) อุปสงคใ์นประเทศของอินเดียยงัอยูใ่นเกณฑ์ดีและน่าจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 25.5 ลา้นตนั จาก 25 ลา้นตนั ในฤดูกาลท่ีแลว้ ดงันั้นสต็อกน ้ าตาลส้ินฤดูกาลคาดวา่จะลดลงต ่ากวา่ 

10 ลา้นตนั 

Avadh Sugar รายงานรายไดเ้พิ่มข้ึน 7.5% ในไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-มีนาคม) เน่ืองจากยอดขาย

น ้าตาลเพิ่มข้ึน 7.5% จากการอุดหนุนการส่งออกและรายไดจ้ากโรงกลัน่เพิ่มข้ึน 27% 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เจา้หนา้ท่ีในรัฐอุตรประเทศ ของอินเดีย รายงานวา่ ขณะน้ีไดช้ าระค่าออ้ย

ส าหรับปี 2562/2563 ไปแลว้ 100% และส าหรับปี 2563/2564 ไดช้ าระไปแลว้ 63% รัฐบาลกลางไดเ้พิ่มเงิน 
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อุดหนุนไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นสองเท่าเพื่อช่วยเกษตรกรในการจดัการกบัต้นทุน วตัถุดิบ และปุ๋ยท่ี

เพิ่มข้ึน 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 หวัหน้าของ Godavari Biorefineries คาดการณ์วา่เป้าหมายของประเทศ

อินเดียท่ีจะผลิต E20 ภายในปี 2568 จะลดปริมาณน ้ าตาลส่วนเกินภายใน 2-3 ปี และคาดหวงัว่าจะไม่น าเขา้        

เอทานอลเน่ืองจากรัฐบาลให้ความส าคญักบัการเพิ่มผลผลิตในประเทศ ในขณะเดียวกนัโรงงานเอทานอล 20 

โรงงานในรัฐมหาราษฏระ และ 15 โรงงานในอุตตรประเทศก าลงัผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยเหลือในกรณีการ

ระบาดของโคโรนาไวรัสท่ีเพิ่มสูงข้ึนของอินเดีย 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นักลงทุนในตลาดคาดว่าน ้ าตาลของอินเดียจะยงัคงส่งออกสู่ตลาดโลก

ในช่วงปลายปี ทางดา้น Marex Spectron คาดการณ์วา่ราคาท่ีสูงกวา่ 18 เซนต/์ปอนด์ อินเดียจะส่งออกน ้ าตาล

โดยไม่มีเงินอุดหนุน และหากราคาตลาดโลกต ่ากวา่น้ีรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือใหม่ Green Pool กล่าวเสริมวา่ 

ความตอ้งการภายในของอินเดียท่ีลดลงจะท าใหน้ ้าตาลถูกส่งออกมากข้ึน อยา่งไรก็ตามขอ้มูลของ ISMA พบวา่ 

ณ ส้ินเดือนเมษายนโรงงานขายน ้าตาลได ้15.26 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่โควตา้ 14.7 ลา้นตนั นอกจากน้ีโรงงานยงัได้

ท าสัญญาส่งออกไปแลว้ 95% ของโควตา้การส่งออกทั้ง 6 ลา้นตนั 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม จากสมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย 

ISMA พบวา่ อินเดียผลิตน ้าตาลได ้30.36 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 14.4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมากกวา่ประมาณการ

ของ ISMA ท่ีตั้ งไวท่ี้ 30.2 ล้านตนั รัฐอุตตรประเทศผลิตน ้ าตาลได้ 10.87 ล้านตนั โดยคาดว่าจะมากข้ึน

เน่ืองจากการปิดตวัลงของผูผ้ลิตน ้าตาลกร์ู (Gur) น่าจะส่งผลใหมี้การส่งออ้ยเขา้โรงงานมากข้ึน รัฐมหาราษฏระ

ผลิตน ้าตาลได ้10.61 ลา้นตนั และรัฐกรณาฏกะผลิตได ้4.16 ลา้นตนั 

ทางดา้น ISMA ขอใหรั้ฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต ่า (MSP) ของน ้าตาลเพื่อช่วยใหโ้รงงานสามารถช าระค่า

ออ้ยท่ีคา้งอยูไ่ด ้

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ตามขอ้มูลจากคณะกรรมาธิการน ้ าตาลของอินเดีย ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 

พบวา่ โรงงานในรัฐมหาราษฏระไดช้ าระค่าออ้ยไปแลว้ประมาณ 93.63% โรงงานน ้าตาลอีก 2 แห่งยงัไม่มีช าระ

เงินใด ๆ ในขณะท่ีโรงงานน ้ าตาล 103 แห่ง ช าระค่าออ้ยแลว้ 100% รัฐมหาราษฏระผลิตน ้ าตาลได ้10.62 ลา้น

ตนั โดยมีโรงงานเพียง 4 แห่ง ท่ียงัคงเปิดหีบออ้ยอยู ่

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมของอินเดียเสนอว่า โรงงานควรผสม

น ้ าตาล 20% ในกากน ้ าตาล B-heavy เพื่อผลิตเอทานอล และเพื่อลดส่วนเกินของน ้ าตาลในประเทศท่ามกลาง

ความตอ้งการท่ีต ่า  ความคิดน้ีจะใหรั้ฐบาลก าหนดราคาเดียวกบัเอทานอลจากน ้าออ้ย และอธิบายเพิ่มเติมวา่ 
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โรงงานควรส่งขอ้เสนอน้ีไปยงัรัฐบาล หากไดรั้บการอนุมติัจะสามารถลดผลผลิตน ้ าตาลทัว่ประเทศได ้6 ลา้น

ตนั และลดผลผลิตน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระได ้2.5 ลา้นตนั ทางดา้น Dhampur Sugar Mills กล่าววา่ ปัจจุบนัเอ

ทานอลท าก าไรไดม้ากกว่าน ้ าตาลถึง 1.6 เท่า ซ่ึงกระตุน้ให้ผูผ้ลิตลงทุนเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต ขณะท่ี Triveni 

Engineering and Industries คาดการณ์วา่การผลิต E20 จะตอ้งใชน้ ้าตาลประมาณ 6 ลา้นตนั 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 การระบาดของโคโรน่าไวรัคร้ังท่ีสองในอินเดีย ท าให้ยอดขายน ้ าตาล

ลดลง 40% นอกจากน้ีโรงงานยงัรายงานความตอ้งการท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนของสต็อกน ้ าตาล นกัลงทุนในตลาด

กล่าววา่ ความตอ้งการน ้าตาลท่ีลดลงในอินเดียส่งผลกระทบต่อราคาตลาดโลก 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ราคาน ้ าตาลของเวียดนามพุ่งสูงข้ึน 10-12% ในเดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจาก

รัฐบาลมีก าหนดจะประกาศค าตดัสินเก่ียวกับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของน ้ าตาลไทยในเดือนมิถุนายน  

ปัจจุบนัการน าเขา้น ้ าตาลของไทยตอ้งเสียภาษีส าหรับน ้ าตาลทรายดิบ 33.88% และ ส าหรับน ้ าตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิ 48.88% ในขณะท่ีข่าวลือบางกระแสบอกว่า อาจลดอตัราลงเหลือ 20%  มีการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ

จากไทย 122,052 ตนั ในปี 2564 จนถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม ลดลงจาก 228 ,929 ตนั ในปีท่ีแล้วในขณะท่ีการ

น าเขา้น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและน ้าตาลทรายขาวลดลงเหลือ 135,953 ตนั จาก 281,032 ตนั 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนจีนน าเขา้น ้ าตาล 180,000 ตนั เพิ่มข้ึน 45% เม่ือเทียบ

ช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีตลาดคาดไวท่ี้ 300,000 ตนั นกัวิเคราะห์ใน

จีนกล่าว ขณะน้ีการน าเขา้น ้าตาลเพิ่มข้ึน 168% อยูท่ี่ 1.42 ลา้นตนั 

ขณะท่ีในช่วงเวลาเดียวกนัจีนน าเขา้ขา้วโพด 1.85 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 109% รวม 8.58 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 

301% จากปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 โรงงานน ้ าตาลในปากีสถานมีสต็อกน ้ าตาล 2.35 ล้านตนั ท่ีจ  าน ากับ

ธนาคารเม่ือปลายเดือนมีนาคม ลดลงจาก 2.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลท่ีวิเคราะห์

โดย BR Research น ้ าตาลจ านวนน้ียงัไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุม 3.0-3.5 ลา้นตนั ท่ีจ  าเป็นต่อความตอ้งการใน

เดือน มิถุนายน- พฤศจิกายน ซ่ึงจะเร่ิมตน้การเก็บเก่ียวคร้ังต่อไป การผลิตน ้ าตาลของปากีสถานลดลงเหลือ 5.6 

ลา้นตนัในขณะท่ีการน าเขา้ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนั้นต ่ากวา่เป้าหมาย 300,000 ตนั ในรัฐละฮอร์ราคา

น ้าตาลเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง อยูท่ี่ 100 PKR/กก. (0.66 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

วจิารณ์และความเห็น  
ในช่วงน้ีราคาน ้ าตาลโดนกดดนัจากปัจจยัภายนอกเป็นหลกั ท าให้กองทุนฯและนกัเก็งก าไรมีการเท

ขายตัว๋ซ้ือออกมาท าก าไรในช่วงน้ี ทั้งน้ีปัจจยัพื้นฐานของน ้ าตาลยงัถือว่าเปล่ียนแปลงจากเดิมนอ้ยมาก จะมีก็
แค่ข่าวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ีคาดวา่จะมีฝนตกลงมา แต่ยงัมีการคาดการณ์วา่ตลาดโลกจะมีน ้าตาลส่วน 
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ขาดในระยะสั้นน้ีตามรายงานของสถาบนัวิเคราะห์แห่งหน่ึง ในช่วงน้ีปัจจยัทางดา้นมหภาคจะมีผบกระทบต่อ
ราคาค่อนขา้งเยอะ และการเก็งก าไรต่างๆในตลาดสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆก็ลดความร้อนแรงลง ท าให้คาดวา่ราคา
น ้าตาลน่าจะมีการปรับตวัลดลงในช่วงสั้นๆก่อนท่ีจะมีการปรับตวัข้ึนอีกคร้ัง  

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋
ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 232,974 ล็อต หรือประมาณ 11.84 ลา้นตนั ลดลง 25,598 ล็อต ประมาณ 
1.30 ลา้นตนั หรือ 9.90% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 258,572 ล็อต หรือประมาณ 13.14 
ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (11 พฤษภาคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด
เป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

24 พฤษภาคม 2564 


