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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (19-23 เมษายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 16 ของปี 

2564 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบั

การรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากความกงัวลวา่การ

แพร่ระบาดของ Covid-19 ทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนเป็นประวติัการณ์อาจกระตุน้ให้รัฐบาลเขม้งวดการจ ากดัการแพร่

ระบาด ซ่ึงส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑ์รวมถึงน ้ าตาล หลงัจากนั้น

ราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนอย่างรวดเร็วติดต่อกนัจนถึงปลายสัปดาห์ สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน ท่ี 

17.08 เซนต์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน โดยการซ้ือของกองทุนผลกัดนัให้ราคาน ้ าตาลสูงข้ึน เน่ืองจากความกงัวล

อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกท่ีคาดวา่จะลดลงทั้งในบราซิล และยโุรป  

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.26-17.08  

เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดท้ายท่ี 16.91 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.19 เซนต์ หรือ 1.14%  และราคา

น ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.18-17.05 เซนต์ และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.88 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.31 เซนต ์หรือ 1.87% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16 เมษายน 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 17.08 16.26 16.72 16.91 +0.19 
กรกฎาคม 2564 17.05 16.18 16.57 16.88 +0.31 
ตุลาคม 2564 16.92 16.12 16.43 16.80 +0.37 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 16.96 16.30 16.52 16.90 +0.38 
พฤษภาคม 2565 16.07 15.53 15.70 16.03 +0.33 
กรกฎาคม 2565 15.45 14.96 15.10 15.43 +0.33 
ตุลาคม 2565 15.12 14.61 14.73 15.10 +0.37 
มีนาคม 2566 15.09 14.62 14.72 15.08 +0.36 
พฤษภาคม 2566 14.30 13.92 14.08 14.30 +0.22 
กรกฎาคม 2566 13.73 13.36 13.63 13.73 +0.10 
ตุลาคม 2566 13.50 13.00 13.41 13.46 +0.05 
มีนาคม 

มีนาคม 

2566 13.52 13.14 13.52 13.52 0.00 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 ราคาน ้ าตาลดิบยงัคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน เน่ืองจาก

นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการผลผลิตทั้ งของบราซิลและยุโรป ทางด้าน Itau คาดการณ์ว่า ในปี 

2564/2565 ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะมีผลผลิตอ้อยอยู่ท่ี 585 ล้านตนั ลดลง 3.4% จากปีก่อน ในขณะท่ี

ผลผลิตน ้ าตาลลดลง 7.3% ท่ีระดบั 35.6 ลา้นตนั เป็นผลให้ Citi ปรับลดประมาณการส าหรับการเกินดุลของ

น ้ าตาลทัว่โลกในปี 2564/2565 ลงเหลือ 2.9 ลา้นตนั ขณะท่ีเรือรอรับน ้ าตาลในบราซิล ณ วนัส้ินสุดสัปดาห์

วนัท่ี 21 เมษายน ลดลงเหลือ 31 ล า จาก 35 ล า คิดเป็นน ้าตาล 1.25 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.36 ลา้นตนั ในสัปดาห์

ก่อนตามรายงานของ Williams Brasil 

 วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ราคาน ้ าตาลในนิวยอร์คยงัคงปรับตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองในวนัท่ี 21 เมษายน 

จากการซ้ือของกองทุนซ่ึงแตะระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน  นักวิเคราะห์จาก Commonwealth Bank of 

Australia กล่าววา่ ในปี 2564 ตลาดดูเหมือนจะเปล่ียนทิศทางเป็นการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลกเล็กนอ้ย จากท่ีก่อน

หน้าน้ีมีการคาดว่าจะเกินดุลประมาณ 5 ลา้นตนั  การคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงในบราซิลและยุโรปและการ

ลดลงของสตอ็กน ้าตาลในอินเดียนั้นส่งผลต่อสถานการณ์ขาข้ึน 

วนัท่ี 21 เมษายน 2564 น ้ าตาลตลาดนิวยอร์คเดือนพฤษภาคมปรับตวัข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 7 

สัปดาห์ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน จากการซ้ือของกองทุนโดยมีข่าววา่ Wilmar ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตใน

ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ปี 2564/2565 และคาดการณ์ว่าจะมีการขาดดุลน ้ าตาลทั่วโลกท่ี 12 ล้านตัน 

นกัวเิคราะห์กล่าววา่มีน ้าตาลเพียงเล็กนอ้ยในประเทศและท่าเรือยงัคงแออดัเน่ืองจากการส่งออกธญัพืช ในทาง

กลบักนักระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดการณ์วา่ บราซิลจะยงัคงส่งออกน ้ าตาลมากเป็นประวติัการณ์

ท่ี 32.15 ล้าน เน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีสูงข้ึน ในท านองเดียวกัน Conab คาดว่าราคาท่ีสูงจะกระตุ้นการ

ส่งออกน ้าตาลในฤดูกาลน้ี 

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 Traders กล่าวว่า การขายท าก าไรของกองทุนสร้างแรงกดดนัให้กบัราคา

น ้ าตาลในตลาดนิวยอร์ค เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน รวมกบัข่าวความตอ้งการท่ีลดลงในอินเดีย  Barchart แสดงถึง

ราคาท่ีลดลงจากการแพร่ระบาดเพิ่มข้ึนของ Covid-19 ทางดา้น StoneX คาดวา่การฟ้ืนตวัของอุปสงคเ์ช้ือเพลิง

ของบราซิลในไตรมาสท่ี 2 จะต ่ากวา่ท่ีคาดไวก่้อนหนา้น้ี  แต่จะยงัคงสูงกวา่ความตอ้งการในช่วงเดียวกนัของ

ปีท่ีแลว้ ในทางกลบักนั Barchart สังเกตเห็นความตอ้งการส่งออกท่ีมากข้ึนจากบราซิลและอินเดีย ในขณะท่ี 

Marex Spectron กล่าวว่า สภาพอากาศท่ีเยน็จดัไดส้ร้างความเสียหายให้กบัพื้นท่ีปลูกบีทเป็นจ านวนมาก ทั้ง

ในยโุรปตอนใตแ้ละตอนกลาง  Barchart กล่าววา่ดว้ยเหตุน้ีจึงหนุนใหร้าคาน ้าตาลสูงกวา่ 16 เซนต/์ปอนด ์
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 21 เมษายน 2564 Wilmar คาดว่าผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปี 2564-2565 จะ

ลดลงเหลือ 530 ลา้นตนั ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 31-33 ลา้นตนั และเอทานอล 23-25 พนัลา้นลิตร นอกจากน้ีเตือน

วา่อาจจะลดลงมากกวา่น้ีเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้อยูใ่นขณะน้ี ทางดา้น USDA คาดวา่ในภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลจะเก็บเก่ียวผลผลิตออ้ยได ้580 ลา้นตนั ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 36.87 ลา้นตนั ส าหรับบราซิลโดยรวม 

USDA คาดว่า ผลผลิตออ้ยจะอยู่ท่ี 635 ลา้นตนั ผลผลิตน ้ าตาล 39.92 ลา้นตนั และเอทานอล 28 พนัลา้นลิตร 

โดยคาดว่าสัดส่วนในการผลิตของน ้ าตาลและเอทานอลจะสอดคล้องกบัฤดูกาลท่ีแล้วและจะเป็นน ้ าตาล

มากกวา่ 

ส าหรับในปี 2563/2564 จากการส ารวจล่าสุดของ Conab พบว่า พื้นท่ีปลูกออ้ยในเซาเปาโลลดลง

เล็กนอ้ย ประมาณ 0.5% ในขณะท่ีพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองเพิ่มข้ึน 5.3% 

วนัท่ี 19 เมษายน 2564 มีการหารือกนัวา่ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล อาจลดลงเหลือ 

550 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี และการผลิตน ้าตาลอาจลดลงต ่ากวา่ท่ีคาดไวก่้อนหนา้น้ีท่ี 36 ลา้นตนั ทางดา้น 

Archer Consulting แยง้วา่ ราคาท่ีปรับข้ึนในสัปดาห์ท่ีแลว้ไดรั้บแรงหนุนจากเงินทุนโดยเสริมวา่มีอุปทาน

เพียงพอจากอินเดียและความคาดหวงัในการฟ้ืนตวัของผลผลิตของไทย 

อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 22 เมษายน 2564 Conadesuca รายงานว่า ขณะน้ีเม็กซิโกผลิตน ้ าตาลได ้4.89 ลา้นตนั โดยมี

ผลผลิตน ้าตาลเฉล่ีย 6.53 ตนั/แฮกแต 

ขณะเดียวกันในเมือง Tabasco มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงก าลังเข้าร่วมในโครงการ COMPASS เพื่อ

พฒันาแอพพลิเคชนัส าหรับมือถือใหเ้กษตรกรเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจะเพิ่มผลผลิตออ้ย 

ยุโรป 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEC) ประกาศวา่จะมีการยกเลิกเก็บภาษี

น าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 546,800 ตนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม - 30 กนัยายน จากจ านวนดงักล่าว รัสเซียจะ

สามารถน าเขา้ได ้350,000 ตนั คาซัคสถาน 134,400 ตนั และคีร์กีซสถาน 40,000 ตนั ผูเ้ช่ียวชาญตั้งขอ้สังเกต

วา่ ปัจจุบนัการน าเขา้น ้ าตาลในภูมิภาคน้ีไม่ไดก้  าไรเน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีสูง แมว้่าท่าเรือของรัสเซียบาง

แห่งจะสามารถน าเขา้ไดถึ้ง 120,000 ตนั อยา่งไรก็ Sucden กล่าววา่ โควตา้น าเขา้ปลอดภาษีปริมาณเกินไปและ

อาจเป็นปัญหาส าหรับตลาดในประเทศหากราคาตลาดโลกปรับตวัลดลง 

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 พื้นท่ีปลูกบีทในสหราชอาณาจกัรลดลงต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้10% แต่การ

ลดลงอาจถูกชดเชยดว้ยคุณภาพของผลผลิต เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็จะช่วยลดความเส่ียงของโรคได้

ตามขอ้มูลของ Associated British Foods (ABF)  ผลผลิตน ้าตาลน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 1 ลา้นตนั ในปี 2564/2565  
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เพิ่มข้ึนจาก 900,000 ตนัในปีก่อนหนา้ ขณะท่ี ABF ยงัตั้งขอ้สังเกตวา่สหราชอาณาจกัรจะไดรั้บประโยชน์จาก

การลดลงของผลผลิตบีทในฝร่ังเศสท่ีเกิดจากสภาพอากาศเยน็จดั 
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 รัฐบาลรัสเซียเสนอให้เฉพาะบริษทัท่ีมีรัฐถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นท่ีควร

ได้รับอนุญาตให้เขา้ร่วมในโควตา้การน าเขา้น ้ าตาล 350,000 ตนั ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จนถึงเดือนกนัยายน 2564 
ดา้น Sovekon โตแ้ยง้ขอ้เสนอน้ี เน่ืองจากอาจจะท าให้ราคาสูงข้ึน ในขณะท่ี Soyuzrossahar กล่าววา่ ผูผ้ลิตใน
ประเทศจะผลิตน ้าตาลไดเ้พียงพอ 

วนัท่ี 19 เมษายน 2564  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEC) จะตัดสินใจในวนัท่ี 22-23 
เมษายนวา่จะอนุญาตให้น าเขา้น ้ าตาลแบบปลอดภาษีไดม้ากถึง 1 ลา้นตนัหรือไม่ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกล่าววา่ 
ปริมาณดงักล่าวรวมถึงการขอโควต้า 350,000 ตนั ส าหรับรัสเซีย คิดเป็น 15% ของการบริโภคทั้งหมดใน
ภูมิภาคน้ี  ในขณะเดียวกนัหวัหนา้ของ Danone Russia กล่าววา่ ไดล้ดน ้าตาลท่ีเติมในอาหารลง 10% ตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีให้ความส าคญักบั CIS อิหร่านและตุรกีกล่าวเพิ่มเติมวา่ ก าลงัปรับ
รูปแบบผลิตภณัฑเ์พื่อใชส่ิ้งท่ีใหค้วามหวานแทนน ้าตาลดว้ยทางเลือกอ่ืน เช่น น ้าผึ้ง 

เอเชีย 

วนั ท่ี  23 เมษายน 2564 All-India Sugar Traders Association (AISTA) รายงานว่า อินเดียอาจ

ส่งออกน ้ าตาลไดม้ากกวา่ 6 ลา้นตนั ท่ีรัฐบาลให้การอุดหนุน เน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงขณะน้ีมี

การลงนามสัญญาส าหรับส่งออกน ้าตาลไปแลว้ 5.2 ลา้นตนั โดยน ้าตาลประมาณ 3.3 ลา้นตนั ไดถู้กส่งออกไป

แลว้ตามคากการณ์ของ MEIR Commodities ขณะท่ี ISMA กล่าวเพิ่มเติมว่า 48% ของการส่งออกของอินเดีย 

ถูกส่งออกไปยงัอินโดนีเซีย และอฟักานิสถาน 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 สมาพนัธ์โรงงานน ้ าตาลสหกรณ์แห่งชาติของอินเดียกล่าวว่า โรงงาน

จะตอ้งพยายามอยา่งหนกัเพื่อให้ไดโ้ควตา้การขาย 2.2 ลา้นตนั ในเดือนเมษายน เน่ืองจากความตอ้งการน ้ าตาล

ลดลงหลงัจากการตดัสินใจของบางรัฐในการก าหนดมาตรการกกักนัโคโรนาไวรัส ขณะท่ีสถาบนัน ้ าตาล 

Vasantdada (VSI) ในรัฐมหาราษฏระ ไดเ้รียกร้องให้โรงงานผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยโรงพยาบาลในการรักษา

ผูป่้วย COVID-19 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอธิบายวา่ โรงงานจะตอ้งใชเ้วลา 4-5 เดือน ในการจดัตั้งสถานท่ีส าหรับ

ผลิตออกซิเจน 

วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ขณะน้ีรัฐมหาราษฏระของอินเดีย ผลิตน ้ าตาลได ้10.5 ลา้นตนั โดยคาดว่า

จะผลิตไดอี้ก 200,000 ตนั เม่ือฤดูกาลส้ินสุดลงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  โรงงาน 154 โรงงานไดปิ้ดหีบ

ไปแลว้ มีการช าระค่าออ้ยไปแลว้ประมาณ 90% แต่ยงัคงคา้งช าระค่าออ้ยให้เกษตรกรประมาณ 20,700 ลา้นรูปี 

(276 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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วนัท่ี 21 เมษายน 2564 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA กล่าววา่ ความตอ้งการน ้าตาลใน

เดือนมีนาคมสูงข้ึน 20% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีสมาคมยงัปฏิเสธถึงการ

ระบาดของโคโรน่าไวรัสท่ีจะส่งผลกระทบต่ออุปสงคล์ดลงโดยช้ีไปท่ีราคาน ้าตาลในประเทศท่ียงัคงทรงตวั 

นอกจากน้ีโรงงานน ้าตาลไดท้  าสัญญาส่งออกไปแลว้ 83% ของโควตา้การส่งออกทั้งหมด 6 ลา้นตนั เน่ืองจาก

ราคาตลาดโลกท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมวา่ คาดวา่น ้าตาลอีกประมาณ 500,000-800,000 ตนัจะถูก

ขายใหก้บัอฟักานิสถานและอิหร่านภายในสองสัปดาห์ขา้งหนา้ 

วนัท่ี 21 เมษายน 2564 USDA คาดการณ์วา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้31.8 ลา้นตนั เท่ากบั

ปี 2564/2565 โดยสมมติวา่นโยบายการอุดหนุนการส่งออกยงัคงอยูท่ี่ 6 ลา้นตนั ในขณะท่ีอุปสงคค์าดวา่จะ

เพิ่มข้ึน 2% เป็น 28.5 ลา้นตนั ขณะเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีในรัฐอุตตรประเทศไดอ้อกหนงัสือเตือนเก่ียวกบัโรงงาน

น ้าตาลท่ียงัไม่สามารถช าระค่าออ้ยได ้ในขณะท่ีฤดูกาลก าลงัจะส้ินสุดลงและโรงงาน 2 แห่ง จาก 6 แห่งในเขต

ซาฮารันปูร์ปิดหีบแลว้ 

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 หลายรัฐในอินเดียก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโค

โรนาไวรัส ซ่ึงจะลดความต้องการบริโภคน ้ าตาลปริมาณมาก  ท าให้ All India Sugar Trade Association 

(AISTA) เสนอวา่อุปสงคจ์ะไม่เพิ่มข้ึนจากปี 2563/2564 ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 25.3 ลา้นตนั  การ Lockdown เม่ือปี

ท่ีแลว้ท าให้อุปสงค์ลดลง 1 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของสหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติ โดยระบุวา่การจ ากดัการ

แพร่ระบาดใหม่จะส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าออ้ย  แหล่งข่าวยงักล่าวอีกวา่ ยอดขายน ้ าตาลท่ีลดลงในอินเดีย

ท าใหส้ตอ็กน ้าตาลเพิ่มข้ึน และผลกัดนัใหโ้รงงานน ้าตาลเกิดแรงจูงใจในการส่งออกมากข้ึนในปีหนา้ 
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 ICRA กล่าวว่า โรงงานน ้ าตาลในอินเดียได้ราคาส าหรับน ้ าตาลท่ีขายใน

ประเทศและตลาดส่งออกใกลเ้คียงกนั แต่ตอ้งการส่งออกมากกวา่เพื่อประหยดัดอกเบ้ียและตน้ทุนการจดัเก็บ  
ISMA รายงานว่า ขณะน้ีอินเดียส่งออกน ้ าตาล 1.15 ล้านตัน ไปยงัอินโดนีเซีย และ 470,000 ตัน ไปยงั
อฟักานิสถาน   ICRA คาดการณ์วา่ในปีงบประมาณ 2565 โรงงานจะมีก าไรจากการส่งออกลดลง เน่ืองจากการ
อุดหนุนการส่งออกท่ีนอ้ยลง 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 ฝ่ายนิติบญัญติัในจงัหวดั Iloilo ประเทศฟิลิปปินส์ ยินดีกบัการตดัสินใจ

ของรัฐบาล ท่ีจะยกเลิกโควตา้การส่งออกน ้ าตาลไปยงัสหรัฐฯ และจดัสรรอุปทานน ้ าตาลทั้งหมดของประเทศ

ไปยงัตลาดในประเทศ เจา้หนา้ท่ีกล่าววา่ การเคล่ือนไหวดงักล่าวจะช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ในปี 2564/2565 ฟิลิปปินส์น่าจะผลิตน ้ าตาลทรายดิบได ้2.1 ล้านตนั ซ่ึง

สอดคล้องกบัปีก่อนหน้าตามขอ้มูลของ USDA  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งขอ้สังเกตว่า พื้นท่ีปลูกออ้ยลดลง

เล็กนอ้ย ในขณะท่ีบางภูมิภาคไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย 
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วนัท่ี 23 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคมประเทศจีนผลิตน ้ าตาลได ้2.095 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 27.4% 

เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงท าให้ผลผลิตน ้าตาลในช่วงไตรมาสแรกของปปีอยูท่ี่ 7.595 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 12.1% จาก

ช่วงเดียวกนัของปีทีแล้ว ตามรายงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่างท่ีราคาน ้ าตาลภายในประเทศเพิ่ม

สูงข้ึนตามราคาน ้าตาลตลาดโลก ส่งผลใหส่้วนต่างระหวา่งน ้าตาลน าเขา้และผลิตในประเทศลดลง 

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 ข้อมูลจากรายงานแนวโน้มการเกษตรของจีนพบว่า จีนจะผลิตน ้ าตาล 

11.35 ล้านตนั โดยมีการบริโภคเพิ่มข้ึน 0.9% ต่อปี และ อาจผลิตน ้ าตาลไดม้ากถึง 16.44 ลา้นตนั ภายในปี 

2573  การน าเขา้น ้ าตาลน่าจะเพิ่มข้ึน 5.8% ต่อปี เป็น 5.52 ลา้นตนั ในปี 2573 นอกจากน้ี COFCO Sugar ยงั

คาดวา่น ้ าตาลน าเขา้จะไดรั้บส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต  คาดวา่อุตสาหกรรมในทอ้งถ่ินจะรวมตวักนัต่อไป 

โดยมีบริษทัในการแข่งขนัในตลาดน้อยลง รายงานผลก าไรสุทธิในปี 2563 อยู่ท่ี 529 ล้านหยวน (81 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) ลดลง 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 ตามขอ้มูลของศุลกากรจีนพบวา่ ในเดือนมีนาคมจีนน าเขา้น ้ าตาล 200,000 

ตนั เพิ่มข้ึน 137% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  ท าใหก้ารน าเขา้ในปีน้ีอยูท่ี่ 1.24 ลา้นตนัเพิ่มข้ึน 206%  นกัวเิคราะห์
กล่าววา่ราคาน ้าตาลในประเทศปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีสูงข้ึน 

การน าเขา้ขา้วโพดเพิ่มข้ึน 507% เป็น 1.93 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม และเพิ่มข้ึน 438% เป็น 6.73 ลา้น
ตนั ในปีน้ี 

วนัท่ี 19 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคม อินโดนีเซียน าเขา้น ้ าตาล 712,000 ตนั ท าให้ยอดรวมใน
ไตรมาสแรก (Q1) อยู่ท่ี 1.93 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 43% จากปีก่อน ตามรายงานของส านักงานสถิติกลาง (BPS)  
เจา้หน้าท่ีกล่าวว่าเพิ้่มเติมวา่ มีการขาดแคลนน ้ าตาลทรายขาวในชวาตะวนัออกเน่ืองจากมี เฉพาะโรงงานท่ีมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจซ่ึงออกก่อนปี 2553 เท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ และโรงงาน
ต่างๆมีออ้ยไมเ่พียงพอ 

วจิารณ์และความเห็น  

หลายฝ่ายเร่ิมให้ความสนใจไปท่ีผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยั

แลง้อยา่งรุนแรง ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีไม่เหมาะต่อการปลูกบีทและออ้ย ส่งผลให้ราคาน ้ าตาลตลาดโลก

ปรับตวัเพิ่มข้ึนท าราคาสูงสุด ส าหรับน ้ าตาลเดือนกรกฎาคม 2564 ข้ึนไปท าราคาสูงสุดท่ี 17.05 เซนต/์ปอนด ์

กลายเป็นแนวตา้น และคาดวา่จะมีการปรับฐานก่อนท่ีจะข้ึนไปทดสอบแนวตา้นอีกคร้ัง 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 220,078 ล็อต หรือประมาณ 11.18 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 50,367 ล็อต ประมาณ 

2.56 ลา้นตนั หรือ 29.68% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 169,711 ล็อต หรือประมาณ 8.62  
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ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (13 เมษายน 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

26 เมษายน 2564 


