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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (21-25 ธนัวาคม 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 52 ของปี 2563 

ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัสูงข้ึนตลอดทั้งสัปดาห์ สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ (15.00 เซนต ์เม่ือวนัท่ี 24 

ธนัวาคม) เน่ืองจากความตอ้งการน ้าตาลท่ีสูงข้ึนจากจีน ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้น ้าตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลก และ

แนวโนม้การบริโภคน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนจากอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลขยบัสูงข้ึนต่อเน่ืองตลอดสัปดาห์ โดยผูบ้ริหารกรมศุลกากรของจีน รายงานวา่ การ

น าเขา้น ้าตาลเดือนพฤศจิกายนของจีนเพิ่มข้ึน 115.2% เป็น 710,000 ตนั และการน าเขา้น ้าตาลในเดือนมกราคม - 

พฤศจิกายนของจีนเพิ่มข้ึน 37.3 % ท่ี 4.36 ลา้นตนั ขณะเดียวกนัสมาคมโรงงานน ้าตาลทรายอินโดนีเซียเช่ือวา่ 

ความตอ้งการบริโภคน ้าตาลท่ีสูงข้ึนจากอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมไปถึงความกงัวลเก่ียวกบัสภาวะ

แหง้แลง้ในบราซิลท่ีอาจท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลของบราซิลลดลง ก็เป็นอีกปัจจยัหนุนให้ราคาน ้าตาลสูงข้ึน 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.28-15.00  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.90 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.46 เซนต ์หรือ 3.19%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.71-14.20 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 14.13 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.29 เซนต ์ หรือ 2.10%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 ธนัวาคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.00 14.28 14.90 14.44 +0.46 

พฤษภาคม 2564 14.20 13.71 14.13 13.84 +0.29 
กรกฎาคม 2564 13.81 13.44 13.77 13.55 +0.22 
ตุลาคม 2564 13.73 13.41 13.71 13.51 +0.20 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 14.02 13.72 14.01 13.81 +0.20 
พฤษภาคม 2565 13.54 13.32 13.54 13.37 +0.17 
กรกฎาคม 2565 13.27 13.07 13.27 13.11 +0.16 
ตุลาคม 2565 13.16 13.01 13.17 13.05 +0.12 
มีนาคม 2566 13.32 13.15 13.31 13.24 +0.07 
พฤษภาคม 2566 12.96 12.83 12.98 12.94 +0.04 
กรกฎาคม 2566 12.73 12.58 12.72 12.71 +0.01 
ตุลาคม 2566 12.65 12.53 12.67 12.67 0.00 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในตลาดนิวยอร์ค มีแนวโนม้ท่ีจะ

ซ้ือขายในช่วง 14.20-15.00 เซนต/์ปอนด์ สถานการณ์โคโรนาไวรัสท่ีมีการระบาดระรอกใหม่ นกัวิเคราะห์คาด

วา่จะท าใหมี้การปรับลดจ านวนการบริโภคลง และจากการส ารวจโดย Tate & Lyle แสดงใหเ้ห็นวา่ คนท าขนม

ปังในสหภาพยโุรปใหค้วามส าคญักบัการลดแคลอร่ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ส าหรับอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพ ดว้ยเหตุน้ีนกัวเิคราะห์รายหน่ึงกล่าววา่ ราคาน ้าตาลอาจลดลงต ่ากวา่ 14.00 เซนต/์ปอนด์ 

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 S&P Global Platts รายงานวา่ บราซิลสามารถเพิ่มผลผลิตน ้าตาลไดถึ้ง 

44.2% ในปีการผลิต 2562/2563 ซ่ึงท าใหมี้น ้าตาลทรายดิบเกินดุลทัว่โลก 121,000 ตนั คาดวา่สถานการณ์น่าจะ

ใกลเ้คียงกนัในฤดูกาลหนา้ เน่ืองจากบราซิลไดป้้องกนัความเส่ียงของราคาขายไวแ้ลว้ 70% ของผลผลิตน ้าตาลท่ี

คาดไว ้

ขณะท่ีน ้าตาลไดร้าคาดีกวา่เอทานอลท่ี 99 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในเดือนมีนาคม 2564 ส่ิงน้ีสามารถท าใหมี้น ้าตาล

ทรายดิบส่วนเกิน 1.4 ลา้นตนั เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  

อยา่งไรก็ตาม Rabobank เตือนวา่ สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้และปรากฎการณ์ La Nina อาจส่งผลกระทบ

ต่อพืชผล และคาดวา่จะขาดดุล 300,000 ตนั ในปี 2563/2564  

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 หวัหนา้นกัวิเคราะห์ของ Archer Consulting คาดการณ์วา่ออ้ยในภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลท่ีจะลดลงในปี 2564/2565 จะท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลง 4 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามคาดวา่ส่ิงน้ีจะถูก

ชดเชยดว้ยอุปสงคท่ี์ลดลง เช่น จีนใชน้ ้าตาลในสตอ็กของตวัเอง ในทางกลบักนั Rabobank คาดการณ์วา่น ้าตาล

จะขาดดุล 300,000 ตนั ในปี 2563/2564 เน่ืองจากความตอ้งการส่วนหน่ึงเพิ่มข้ึน 1.7% นกัวเิคราะห์ของจีน 

กล่าววา่ การขาดดุลทัว่โลกคาดวา่จะอยูท่ี่ 2-8 ลา้นตนั ในปีหนา้ ซ่ึงจะผลกัดนัให้ราคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์ก

สูงข้ึน โดยอาจอยูร่ะหวา่ง 13.5-18.5 เซนต/์ปอนด์ พร้อมกบัแยง้วา่ การผลิตน ้าตาลท่ีลดลงในยโุรป ไทย และ

การอุดหนุนการส่งออกของอินเดียท่ีนอ้ยลงจะช่วยใหก้ารผลิตน ้าตาลลดลง 

ยุโรป 

 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเพิ่มข้ึน

ตามข่าวท่ีวา่ สหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรปใกลจ้ะไดข้อ้สรุปของขอ้ตกลงทางการคา้ Brexit แลว้ โดยรวม

แลว้นกัลงทุนคาดวา่ ราคาสินคา้โภคภณัฑ์จะมีการฟ้ืนตวัในปีหนา้ ขณะเดียวกนัระดบัพรีเม่ียมน ้าตาลของ

บราซิลจะลดลงอยา่งรวดเร็วหลงัจากการประกาศวา่อินเดียจะใหเ้งินอุดหนุนส าหรับการส่งออก 6 ลา้นตนั 
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วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมาธิการยโุรปคาดวา่ สหภาพยโุรปจะผลิตน ้าตาลได ้16.2 ลา้นตนั

ภายในปี 2573 โดยพื้นท่ีปลูกบีทจะคงท่ีท่ี 1.4 ลา้นแฮกแตร แต่จะใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 75 ตนั/แฮกแต จากเดิม

ท่ีค่าเฉล่ีย 72ตนั/แฮกแต ในปัจจุบนั  

ความตอ้งการน ้าตาลจะลดลงเหลือ 16 ลา้นตนั หรือลดลง 0.4% เป็นผลใหส้หภาพยโุรปเปล่ียนไปเป็นผู ้

ส่งออก นอกจากน้ีราคาน ้าตาลของสหภาพยโุรปยงัคงตอ้งติดตามราคาน ้าตาลตลาดโลกต่อไป โดยส่วนต่างอยูท่ี่

ประมาณ 40 ยโูร/ตนั (48.75 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

เอเชีย 

วนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 โรงงานน ้ าตาลของอินเดียได้ท าสัญญาซ้ือขายเพื่อส่งออกน ้ าตาลประมาณ 

500,000 ตนั ซ่ึงบางส่วนอาจจะส่งออกไปยงัอินโดนีเซีย เน่ืองจากคาดว่าอินโดนีเซียจะอนุญาติโควตา้ส าหรับ

การน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในเร็ว ๆ น้ี ในขณะท่ีน ้าตาลทรายขาวประมาณ 50,000-100,000 ตนั จะถูกส่งไปยงั 

ศรีลงักา และ อฟักานิสถาน นอกจากน้ีรัฐบาลจะออกประกาศเพื่อเนน้วา่สามารถใชน้ ้ าตาลใด ๆ เพื่อเติมโควตา้

การส่งออกส าหรับปี 2562/2563 ซ่ึงจะขยายไปถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในอินเดีย

ขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่า (MSP) เน่ืองจากความตอ้งการท่ีน ้าตาลท่ีลดลง สมาคมเรียกร้องใหข้ยายเวลา

ขายในเดือนธนัวาคม และลดโควตาขายส าหรับเดือนมกราคมลง ขณะท่ีรัฐอาเรียนาตกลงท่ีจะค ้าประกนัเงินกู้

มูลค่า 2.35 พนัลา้นรูปี (31.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อช่วยจดัตั้งโรงงานน ้าตาลแห่งใหม่สองโรงงานและสร้าง

โรงงานเอทานอลท่ี Shahabad Sugar Mills 

 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ แมว้า่รัฐบาลอินเดียจะยงัไม่ออกประกาศ

ส าหรับการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลอยา่งเป็นทางการ แต่มีน ้าตาลท่ีมีการท าสัญญาซ้ือขายไปแลว้รอการ

ส่งออกประมาณ 615,000 ตนั ซ่ึงเป็นน ้าตาลของโรงงานในรัฐอุตรประเทศ เกือบ 500,000 ตนั เน่ืองจากโรงงาน

ในรัฐมหาราษฏระดูเหมือนจะไม่ค่อยกระตือรือร้นท่ีจะส่งออกในราคาปัจจุบนั ขอ้ตกลงดงักล่าวท าสัญญาท่ี 

355-375 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส าหรับน ้าตาลทรายดิบ และ 385-395 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส าหรับน ้าตาลทรายขาว 

การส่งออกไปยงัอิหร่านในฤดูกาลน้ี คาดวา่น่าจะลดลงเหลือ 300,000-500,000 ตนั จาก 1.14 ลา้นตนั ในฤดูกาล

ท่ีแลว้ เน่ืองจากอิหร่านใชเ้งินส ารองสกุลรูปีท่ีซ้ือจากอินเดียไปหมดแลว้ 

 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 ผูค้า้ในเมืองนิวเดลี กล่าววา่ ราคาในประเทศลดลงทัว่ประเทศเน่ืองจาก

โรงงานน ้าตาลพยายามท่ีจะขายใหไ้ดต้ามโควตา้การขายในเดือนธนัวาคม ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงอุปสงคท่ี์ลดลง ในรัฐ

มหาราษฏระโรงงานยงัคงขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่าท่ามกลางสตอ็กน ้าตาลท่ีสูง 
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 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 Czarnikow รายงานวา่ อินเดียจะมีการส่งออกประมาณ 7.5 ลา้นตนัในปี 

2563 ซ่ึงสูงกวา่สถิติเดิมท่ี 6 ลา้นตนั สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดียตะวนัตก และสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่ง

รัฐมหาราษฏระ กล่าววา่ โรงงานก าลงัรอการจดัสรรการส่งออก รวมทั้งค  าสั่งซ้ือท่ีไดรั้บการยนืยนัก่อนท่ีจะผลิต

น ้าตาลทรายดิบ  ผูค้า้รายหน่ึงเผยกบั S&P Global Platts วา่ อินเดียน่าจะสามารถส่งออกน ้าตาลได ้5.2-5.3 ลา้น

ตนั ในฤดูกาลน้ี แต่ราคาน ้าตาลทรายขาวคุณภาพต ่าจะตอ้งลดลงเหลือ 370-380 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เทียบกบั 

420-430 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในช่วงก่อนท่ีจะมีการอนุมติัเงินอุดหนุนการส่งออก  

 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ส่ือทอ้งถ่ินของอินเดีย รายงานวา่ คุณภาพออ้ยและผลผลิตออ้ยต่อแฮกแต

ของรัฐอุตรประเทศ รัฐพิหาร และ รัฐหรยาณา อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวแ้ละต ่ากวา่ระดบัของปีท่ีแลว้ ซ่ึง

อาจท าใหป้ริมาณออ้ยจากพื้นท่ีทางตอนเหนือลดลง 15% ปริมาณน ้าตาลในออ้ยท่ีสูงของรัฐมหาราษฏระ และรัฐ

กรณาฏกะเหนือ อาจสามารถชดเชยผลกระทบบางส่วนได ้  ในทางตรงกนัขา้มส่ือทอ้งถ่ินช้ีใหเ้ห็นวา่ ปริมาณ

น ้าตาลในออ้ยเฉล่ียในเขต Nagar ของรัฐมหาราษฏระลดลงเหลือ 8.31% ในฤดูกาลน้ีจาก 11.5% ในปีท่ีแลว้ 

 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 ผูค้า้น ้าตาลในอินเดีย กล่าววา่ ตลาดคาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงอยูใ่นช่วง

ระหวา่ง 13.50-15.50 เซนต/์ปอนด์ ทั้งน้ีเสริมวา่ ข่าวการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียไดซึ้มซบัเขา้ไปในตลาด

แลว้ หวัหนา้ Archer Consulting ตั้งขอ้สังเกตวา่หากรัฐบาลอินเดียเพิ่มราคาขายขั้นต ่าของน ้าตาล (MSP) เป็น 

34.50 รูปี/กก. (0.47 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) จะท าใหมู้ลค่าการส่งออกสูงถึง 17-18 เซนต/์ปอนด์ อยา่งไรก็ตาม

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์กล่าวเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคมวา่ เขาไม่เห็นดว้ยกบัการเพิ่ม MSP 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาหารของอินเดีย แจง้กบัอุตสาหกรรมน ้าตาลวา่

ราคาท่ีเป็นธรรมและค่าตอบแทน (FRP) ของออ้ยจะไม่ลดลงและยงัคงอยูต่่อไป เขาแยง้วา่โรงงานน ้าตาล

จ าเป็นตอ้งหาวธีิท่ีจดัการอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล เช่นเพิ่มการผลิตเอทานอล รัฐหรยาณาได้

เพิ่มราคาออ้ยแนะน าของรัฐ (SAP) ข้ึน 10 รูปี/100 กก. (0.14 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เป็น 350 รูปี/100 กก. (4.75 

เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับปีการผลิต 2563/2564 

วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ กระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียไดอ้นุมติั

การน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ 3.31 ลา้นตนั ส าหรับปี 2564 นอกจากน้ี Bisnis.com รายงานวา่ เจา้หนา้ท่ีของ

กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าววา่ รัฐบาลอินโดนีเซียก าลงัพิจารณาท่ีจะอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลจ านวน 647,000 

ตนั ในเดือนมกราคม-มีนาคม ส าหรับโรงงานท่ีตั้งข้ึนใหม่ซ่ึงยงัไม่มีออ้ยเพียงพอท่ีจะท าการผลิตน ้าตาลไดอี้ก

ดว้ย และจากรายงานของกระทรวงเกษตรระบุวา่ อินโดนีเซียจะยติุการผลิตปี 2563 ดว้ยน ้าตาลในสตอ็ก 1.47 

ลา้นตนั 

 



 

www.sugarzone.in.th 

 

5 

 

วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 โรงงานน ้าตาล Phung Hiep ในสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขงของเวยีดนาม ก าลงั

ประสบปัญหาขาดแคลนออ้ย และโรงงานน ้าตาล Vi Thanh ถูกบงัคบัใหปิ้ด เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกออ้ยในภูมิภาค

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เกษตรกรจะไดรั้บค่าออ้ยเพียง 780-1,000 ดอง/กิโลกรัม (36.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิต แมว้า่ผูข้ายน ้าผลไมจ้ะเสนอราคาท่ีดีกวา่เล็กนอ้ย ภูมิภาคน้ีเคยมีโรงงาน 10 โรงงาน 

และไร่ออ้ย 100,000 ไร่ เทียบกบัในปีน้ีท่ีเหลือเพียง โรงงาน 3 โรงาน และ 10,000 ไร่  

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 นกัวเิคราะห์ ของ Yunnan Sugar Network รายงานวา่ ณ ส้ินเดือน

พฤศจิกายน มณฑลกวางสี และ มณฑลยนูนาน มีสตอ็กน ้ าตาล 200,000 ตนั และ 300,000 ตนั ตามล าดบั เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ซ่ึงแทบไม่มีเลย เม่ือรวมกบัการน าเขา้น ้าตาลและน ้าเช่ือมจ านวนมาก รวมทั้ง

การผลิตน ้าตาลในประเทศของปีน้ีท่ีคาดวา่จะสูงถึง 10.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 300,000 ตนั จากปีก่อน ท าใหมี้

อุปทานเพียงพอ อยา่งไรก็ตามคาดวา่ราคาไม่น่าจะลดลงต ่ากวา่ 5,000 หยวน/ตนั (763 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตของโรงงานน ้าตาล นกัวเิคราะห์อีกคนเสริมวา่ ยอดขายน ้ าตาลในประเทศดูเหมือน

จะฟ้ืนตวัข้ึนเป็นการช่วยสนบัสนุนราคาน ้าตาลในปัจจุบนั ราคาน ้าตาลในประเทศคาดวา่จะอยูร่ะหวา่ง 5,000-

5,700 หยวน/ตนั (763-870 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 หวัหนา้ Canegrowers กล่าววา่ เกษตรกรชาวไร่ออ้ยในทางตอนใตข้อง  รัฐค

วนีส์แลนด ์ออสเตรเลีย ซ่ึงยงัคงไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้หวงัวา่ปรากฏการณ์ La Nina จะท าใหป้ริมาณน ้าฝน

มากข้ึน   ขณะท่ีนกัอุตุนิยมวทิยา กล่าววา่ ฝนเร่ิมตกลงมาบา้งแลว้ในทางตอนใตข้องรัฐควีนส์แลนด ์ และ La 

Nina น่าจะท าใหป้ริมาณน ้าฝนท่ีตกสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

 

แอฟริกา 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 กระทรวงเกษตรของอียปิต ์ กล่าววา่ พื้นท่ีปลูกบีทของประเทศเพิ่มข้ึน 

120,000 ฟีดแดน (50,400 แฮกแต) ซ่ึงเม่ือรวมกบัปริมาณน ้าตาลในสตอ็กของประเทศในปัจจุบนัแลว้ จะช่วยลด

การน าเขา้ในปี 2564 ไดถึ้ง 400,000-500,000 ตนั นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ สตอ็กน ้าตาล

เพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการไดจ้นถึงเดือนสิงหาคม 2564 
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วจิารณ์และความเห็น  
 
 ความชดัเจนในเร่ืองอุดหนุนการส่งออกและประเด็นเก่ียวกบัราคาขายน ้าตาลขั้นต ่าสุด ท่ีเคยจะประกาศ

เพิ่มข้ึนโดยรัฐบาลยงัมีความไม่แน่นอนในรายละเอียด แต่ทั้งน้ีก็มีการส่งออกน ้ าตาลจากอินเดียแลว้บางส่วน 

ในทางกลบักนัปัจจยัภายนอกดูดีข้ึน ตอบรับข่าวการใชว้คัซีนโควดิ-19 ในสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยโุรป 

การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลตลาดโลกนั้นยงัถือวา่เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงท่ีคาดไว ้ 13.50-15.00 เซนต ์ ซ่ึงคง

ตอ้งรอดูหลงัเทศกาลวนัหยดุยาวหลงัปีใหม่อีกคร้ังเพื่อประเมินทิศทางตลาดท่ีชดัเจนอีกคร้ัง 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28 ธันวาคม 2563 


