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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (22-26 มีนาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 12 ของปี 2564 

จากราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัข้ึนลงตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ในสัปดาห์น้ีราคาน ้ าตาลทรายดิบเคล่ือนไหวผนั

ผวนตลอดทั้งสัปดาห์เช่นเดียวกนั ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดท้ายด้วยราคาท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการรายงาน

สัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับลดลงเน่ืองจากอุปทานน ้ าตาลท่ีมีมาก และความกงัวล

เก่ียวกบัความตอ้งการท่ีลดลงส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาล บวกกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 

5 สัปดาห์ (วนัท่ี 23 มีนาคม 2564) ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัสูงข้ึนหลงัจากราคาน ้ามนัดิบ

ท่ีพุ่งสูงข้ึนกว่า 5% เป็นการกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากข้ึนซ่ึงจะช่วยลด

อุปทานน ้ าตาล จากนั้นราคาน ้ าตาลปรับลดลงอีกคร้ังจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง และการอ่อนค่าลงของเงินเรีย

ลบราซิลสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการส่งออกจากผูผ้ลิตน ้ าตาลของบราซิล

เพิ่มข้ึน และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ังเน่ืองจากราคาน ้ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ 4 %  

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.01-15.86  

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.19 เซนต ์ลดลงจากสปัดาห์ก่อน 0.57 เซนต ์หรือ 3.62%  และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.89-15.55 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 15.02 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต ์หรือ 2.78% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 มีนาคม 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 15.86 15.01 15.19 15.76 -0.57  
กรกฎาคม 2564 15.55 14.89 15.02 15.45 -0.43  
ตุลาคม 2564 15.51 14.88 14.97 15.40 -0.43  
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.79 15.17 15.22 15.68 -0.46  
พฤษภาคม 2565 15.12 14.49 14.53 15.04 -0.51  
กรกฎาคม 2565 14.61 13.92 13.96 14.54 -0.58  
ตุลาคม 2565 14.31 13.55 13.60 14.24 -0.64  
มีนาคม 2566 14.42 13.65 13.71 14.38 -0.67  
พฤษภาคม 2566 13.97 13.26 13.31 13.95 -0.64  
กรกฎาคม 2566 13.71 13.04 13.08 13.70 -0.62  
ตุลาคม 2566 13.65 13.01 13.05 13.65 -0.60  
 

 



 

www.sugarzone.in.th 

 

2 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ความแออดัของเรือส่งสินคา้ในคลองสุเอช (คลองท่ีเช่ือมทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนเขา้กบัทะเลแดง ในประเทศอียิปต์ ช่วยให้การเดินทางระหว่างทวีปยุโรปกบัทวีปเอเชียสั้ นลง) ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อตลาดน ้าตาลเน่ืองจากการส่งออกท่ีส าคญัส่วนใหญ่ตอ้งเปล่ียนไปใชเ้ส้นทางอ่ืน และสินคา้

ของบราซิลสามารถใชค้ลองปานามาหรือช่องแคบมาเจลลนัแทนได ้อยา่งไรก็ตามในความแออดัดงักล่าวคาด

วา่จะส่งผลกระทบต่อราคาน ้ าตาล โดยเป็นการผลกัดนัตน้ทุนน ้ ามนัดิบและการขนส่งข้ึนอยูก่บัว่าการจราจร

จะกลบัคืนสู่สภาพปกติไดเ้ร็วเพียงใด นอกจากน้ีนกัวิเคราะห์จาก Commonwealth Bank of Australia กล่าววา่ 

ความแออดัของเรือรอรับสินคา้ท่ีท่าเรือของบราซิลยงัสนบัสนุนราคาน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม และ

จากการรายงานของ S&P Global Platts ณ วนัท่ี 18 มีนาคม ในการขนส่งน ้ าตาล 50,000 ตนั จากซานโตสไป

ยงัเมืองร่ือจา้วในประเทศจีน มีค่าใชจ่้าย 51 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพิ่มข้ึน 94% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และคาดว่า

อตัราค่าขนส่งจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในเดือนเมษายน 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564  Agroconsult คาดการณ์วา่จะมีการขาดดุลน ้าตาล 1 ลา้นตนั ในปี 2564/2565 

(เดือนตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565) เพิ่มข้ึนจาก 200,000 ตนั ในปี 2563/2564 นักวิเคราะห์ระบุว่าผลผลิต

น ้าตาลในปี 2563-2564 ของอินเดียอาจต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 30 ลา้นตนั และการผลิตน ้าตาลในปี 2564/2565 

อาจลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนไปเป็นเอทานอล 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  ดชันี Baltic Dry Panamax ข้ึนสูงสุดในรอบกวา่ทศวรรษเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ 
จากขอ้มูลของ Grain Brokers Australia กล่าววา่ การขนส่งสินคา้ขนาด 50,000 ตนั อาจท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 0.13 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั/วนั การขนส่งไปยงัประเทศจีนจะสูงข้ึน ตามการรายงานของ S&P Global Platts พบวา่ ค่า
ขนส่งท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจกระตุน้ให้ Traders ท่ีขายน ้าตาลไปยงัประเทศในเอเชียเปล่ียนมาใชน้ ้ าตาลของไทย โดย
ค านวนค่าใช้จ่ายท่ีบราซิลและอินเดีย อตัราค่าขนส่งคาดว่าจะอยู่ในระดบัสูงในช่วงคร่ึงแรกของปีเป็นอย่าง
นอ้ย ซ่ึงผลกัดนัให้พรีเมียมของน ้ าตาลคุณภาพสูงของไทยอยูท่ี่ 215 จุด ส าหรับสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบ
ตลาด นิวยอร์คเดือนพฤษภาคม ทางด้าน Grain Brokers Australia กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่ิงน้ียงัสามารถช่วยให้
ออสเตรเลียไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส าหรับอุปสงคใ์นเอเชีย ในทางกลบักนัแหล่งข่าวกล่าววา่ น่ีอาจส่งผลให้
เกิดการชะลอตวัของการส่งออกน ้าตาลของบราซิลไปในช่วงปลายปี 2564 จนถึงปี 2565 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Rabobank คาดการณ์ว่า ในปี 2564/2565 จะมีน ้ าตาลเกินดุลทัว่โลก 1.5 
ลา้นตนั เทียบกบัการขาดดุล 2.8 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีวา่จะขาดดุล 
300,000 ตนั  ในทางตรงกนัขา้ม Czarnikow คาดการณ์เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้จะมีน ้ าตาลเกินดุลทัว่โลก 3 ลา้นตนั 
ในปี 2564/2565 อยา่งไรก็ตามทั้งสองกลุ่มเตือนวา่อาจมีการลดลงไดท่ี้อาจเกิดข้ึนจากฝ่ังบริโภค 
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 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Rabobank คาดการณ์วา่ความตอ้งการน ้ าตาลทัว่โลกจะเพิ่มข้ึน 1.4% ในปี 
2564/2565 แมว้า่ธนาคารจะเตือนว่าการระบาดใหญ่ของไวรัสอาจส่งผลเสียต่อความตอ้งการ  Barchart กล่าว
เพิ่มเติมว่า โคโรนาไวรัสระลอกท่ีสามจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและการบริโภค  ทางด้าน Marex Spectron 
เป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่ว่าการระบาดของไวรัสได้กระตุน้การบริโภคน ้ าตาลภายในครัวเรือน และการประมูล
น าเขา้ในแอฟริกาและเอเชียช้ีใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการน ้าตาลนั้นสูงข้ึน 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Traders กล่าวว่า ทั้ งสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลล่วงหน้าตลาดนิวยอร์คเดือน

พฤษภาคม และพรีเม่ียมของเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ลดลงเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม ท่ามกลางความคาดหวงั

ของอุปทานน ้ าตาลท่ีมากข้ึนและการถือตัว๋ซ้ือท่ีลดลงของกองทุน  รายงานจาก CFTC แสดงให้เห็นวา่กองทุน

ลดสถานะตัว๋ซ้ือลงเกือบ 3,000 ล็อต เหลือเพียง 131,390 ล็อต ณ วนัท่ี 16 มีนาคม เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบั

การระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่  ทางด้านหัวหน้าของบริษทัท่ีปรึกษา Archer Consulting แยง้ว่า 

กองทุนได้ผลักดันราคาน ้ ามนัดิบให้สูงเกินจริงเม่ือเทียบกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีบ่งช้ีอุปสงค์ท่ีลดลงเน่ืองจาก

เศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 จากการรายงานของ UNICA  ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมีนาคม 2564 
โรงงานน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเก็บเก่ียวออ้ยได ้1.677 ลา้นตนั ลดลง 43.25% จากปีก่อน แต่ผลผลิต
น ้าตาลเพิ่มข้ึน 26.02% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจากสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลสูงถึง 31.4% เทียบกบั 14.1% ใน
ปีท่ีแลว้  ผลผลิตน ้ าตาลทั้งหมดในฤดูกาลน้ีสูงถึง 38.28 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 44.3% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้  โรงงาน
น ้าตาล 21 โรงงานเร่ิมเปิดหีบแลว้ และอีก 24 โรงงานคาดวา่น่าจะเปิดหีบในอีกสองสัปดาห์ขา้งหนา้ 

ยอดขายไฮดรัสภายในประเทศของบราซิลช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนาคมดีกวา่ท่ีคาดไวท่ี้ 778.59 
ลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 11.13% จากปีก่อน แมจ้ะมีข่าวว่าความตอ้งการจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลงัของ
เดือนมีนาคม   จากการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส และราคาน ้ ามนัเบนซิน Petrobras ท่ีลดลงจะช่วย
ลดความเส่ียงต่อการขาดแคลนไฮดรัส ในขณะเดียวกนั Traders กล่าววา่ ราคาไฮดรัสลดลงถึง 22% 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิล    ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มีนาคม  2564  ดงัน้ี       
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รายการ 
ในช่วงแรกเดือนมีนาคม ยอดสะสม 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 1,677 2,956 -43.25 

3.25 

600,467 582,886 +3.02 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 51 41 +26.02 38,287 26,535 +44.29 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 200 243 -17.85 29,995 32,803 -8.56 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 102.39 102.87 -0.46 144.97 138.95 +4.33 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 31.44 14.09  46.16 34.38  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 68.56 85.91  53.84 65.62  

 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564  ตน้ทุนในการขนส่งน ้ าตาลจากเมืองริเบลราโอ เปรโต ้ไปยงัเมืองซานโตส 

เพิ่มข้ึน 30% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการตอ้งแข่งกบัการขนส่งถัว่เหลือง และยงัปฏิเสธขอ้อา้งเร่ืองความ

แออดัของท่าเรือในซานโตสและปารานากวั Traders กล่าวว่าผูรั้บน ้ าตาลของสัญญาซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบ

ตลาดนิวยอร์คเดือนมีนาคมท่ีเพิ่งหมดเวลาซ้ือขายไปนั้นยงัไม่ไดเ้ร่ิมเสนอช่ือเรือ นกัลงทุนเตือนวา่ความแออดั

ของการขนส่งอาจกลายเป็นปัญหาตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม และเม่ือท่าเรือปารานากวัเร่ิมมี

การจดัส่งออกขา้วโพด ในขณะเดียวกนัราคาไฮดรัสในประเทศยงัคงลดลง แต่ลดในอตัราท่ีชา้ลงเน่ืองจากผูจ้ดั

จ  าหน่ายไม่ไดช้ าระบญัชี เน่ืองจากสินคา้คงคลงัท่ีจ  ากดั 

 วนัท่ี 25 มีนาคม 2564  Agroconsult คาดการณ์ผลผลิตอ้อยในบราซิลปี 2564/2565 จะอยู่ท่ี 585 

ล้านตนั โดยมีการผลิตน ้ าตาลอยู่ท่ี 35.8 ล้านตนั และเอทานอลท่ี 28.1 พนัล้านลิตร  ส่งผลให้การส่งออก

น ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลน่าจะลดลงเหลือ 26.5 ล้านตนั ในปี 2564/2565 ลดลง 3 ล้านตนั ในปีน้ี 

และคาดวา่ความตอ้งการเอทานอลจะเพิ่มข้ึนเป็น 88 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2564/2565 จาก 85 ลา้นลิตร/วนั ในปี 

2563/2564 ในขณะเดียวกนั StoneX ตั้งเป้าผลผลิตออ้ยไวท่ี้ 590.4 ลา้นตนั ผลผลิตน ้ าตาลอยู่ท่ี 35.5 ล้านตนั 

และเอทานอล 29.5 พนัลา้นลิตร และคาดว่าสัดส่วนในการผลิตน ้ าตาลจะลดลงเหลือ 45.2% จาก 45.9% ใน

ฤดูกาลน้ี เน่ืองจากราคาเอทานอลท่ีสูงข้ึนซ่ึงเป็นผลจากอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน 

 วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  จากขอ้มูลของ NOAA รายงานวา่ พื้นท่ีผลิตออ้ยทางภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลแทบจะไม่มีฝนเลยในสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนมีนาคม และสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน Accuweather 
Safras & Mercado ตั้งขอ้สังเกตวา่ส่ิงน้ีจะช่วยในการเร่ิมตน้เก็บเก่ียว ในขณะเดียวกนั Conab กล่าววา่ จะมีการ
ปรับราคาออ้ยใน Pernambuco ซ่ึงราคาน้ีใชใ้นการค านวณเงินอุดหนุนและก าหนดนโยบายของรัฐบาลบราซิล 
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 วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 บริษทั Wilmar ร่วมทุนกบั บริษทั Raizen ส่งออกน ้าตาลบราซิล 5.49 ลา้น
ตนั ในปี 2563 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 126% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดตามขอ้มูลของวลิเลียมส์ 
ขณะท่ี Alvean ส่งออกเป็นอนัดบัสองดว้ยจ านวน 4.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 107% จากปีท่ีแลว้ ตามดว้ย Louis 
Dreyfus ท่ี 3.86 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 51% จากปีท่ีแลว้ นอกจากน้ี Rumo คาดวา่จะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้
เกือบสองเท่าภายในปี 2573 ผา่นโครงการใหม่ BTG Pactual โครงการเครือข่ายกลางคาดวา่จะเพิ่มก าลงัการ
ผลิตเพิ่มข้ึน 19 ลา้นตนั ภายในปี 2566 และสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดในน ้าตาลและเช้ือเพลิงชีวภาพได ้

ในขณะเดียวกนั Copersucar กล่าววา่ สามารถลดการก าจดัของเสียได ้41% ในช่วงการเก็บเก่ียว 2 คร้ัง
ล่าสุด ทั้งท่ีโรงงานและพื้นท่ีเพาะปลูก 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Marex Spectron กล่าวว่า ฝนท่ีตกน้อยในบราซิล ปริมาณเอทานอลใน
สต็อกต ่า และปัญหาดา้นการขนส่งน่าจะสนบัสนุนราคาน ้ าตาลต่อไป  คาดวา่จะไม่มีผูผ้ลิตรายใดขายไดอ้ยา่ง
มีนยัส าคญัเวน้แต่ราคาจะสูงถึง 18.50 เซนต์/ปอนด์ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีอินเดียส่งออกไดก้ าไรโดยไม่ตอ้งรับเงิน
อุดหนุน ทางด้าน Sucden กล่าวว่า ผูน้  าเขา้สามารถเปล่ียนไปใช้น ้ าตาลจากแหล่งก าเนิดในอินเดียได้หาก
สายการผลิตในบราซิลชา้เกินไป แต่ Traders แยง้วา่ในอินเดียมีน ้าตาลทรายดิบจ านวนจ ากดั 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Traders บางรายกล่าวว่า ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนกวา่เงินเหรียญสหรัฐฯ
ก าลังผลักดันราคาน ้ าตาลและดูเหมือนว่ากองทุนจะต้องการลดสถานะตั๋วซ้ือในตลาดสินค้าโภคภัณฑ ์ 
Rabobank ไม่เห็นดว้ย โดยคาดการณ์ความสนใจเพิ่มข้ึนในการซ้ือกองทุนในสินคา้เกษตรเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ  ในท านองเดียวกนั Marex Spectron แยง้วา่ ความเส่ียงจากสภาพอากาศและการกกัตุน
อาหารก าลงักระตุน้ใหก้องทุนมีความสนใจในสินคา้โภคภณัฑ ์
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  SECEX รายงานว่า ตั้งแต่ตน้เดือนจนถึงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคม 
บราซิลส่งออกน ้ าตาล และกากน ้ าตาล 1.18 ลา้นตนั เทียบกบั 1.42 ลา้นตนั ในทั้งเดือนมีนาคมปีท่ีแลว้ มีเรือ 
36 ล า ท่ีรอบรรทุกน ้ าตาล 1.27 ลา้นตนั ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 17 มีนาคม เทียบกบั 37 ล า และ 1.57 ลา้นตนั 
ในสัปดาห์ก่อนหน้า  จ  านวนเรือรอคิวดงักล่าวสูงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ถึง 71% หน่วยงานจดัส่งสินคา้ 
SA Commodities / Unimar กล่าวในท านองเดียวกนัว่า จ  านวนเรือรอรับถัว่เหลืองสูงข้ึน 27% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน  Traders กล่าวว่า ตน้ทุนการขนส่งสูงข้ึนเกือบสองเท่าเป็น 30,000 เหรียญสหรัฐฯ/วนั และค่าขนส่ง
รถบรรทุกก็เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  Safras & Mercado คาดการณ์ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ปี 

2564/2565 ว่าจะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 605 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในประมาณการท่ีสูงท่ีสุดในตลาด โดยพิจารณา

จากฝนท่ีตกดีในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพนัธ์ช่วยบรรเทาสภาวะแห้งแลง้  ทั้งน้ีคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้40 

ลา้นตนั และเอทานอล 3 หม่ืนลา้นลิตร  ขณะท่ี Rabobank ตั้งเป้าผลผลิตออ้ย ปี 2564/2565 ในภาคกลาง-ใต ้
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ของบราซิลไวท่ี้ 575 ลา้นตนั โดยมีสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 47%  และไดเ้ตือนเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบ

ของปริมาณน ้าฝนท่ีลดลงในเดือนกุมภาพนัธ์ในพื้นท่ีปลูกออ้ยหลกั 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Czarnikow กล่าวว่า แม้จะมีการเปล่ียนแปลงวิธีการก าหนดราคาของ 
Petrobras ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการผลิตของบราซิลเน่ืองจากโรงงานไดข้ายน ้ าตาลล่วงหน้าไป
แลว้มากกว่า 80% ของการส่งออกน ้ าตาลท่ีวางแผนไว ้ หัวหน้าท่ีปรึกษา Archer Consulting กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ราคาไฮดรัสก าลงัลดลงและจะมีค่าใชจ่้ายสูงส าหรับโรงงานบางแห่งในการยกเลิกสัญญาการส่งออกน ้ าตาล  
ในทางกลบักนัก็ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ ราคาแอนไฮดรัสสูงกว่าระดบัเฉล่ียท่ีโรงงานในบราซิลไดท้  าการป้องกนั
ความเส่ียงของราคาในการส่งออกน ้ าตาล ซ่ึงอาจกระตุน้ให้ผูผ้ลิตบางรายยกเลิกการขายน ้ าตาลและเปล่ียนไป
เป็นเอทานอลแทน 
 

อเมริกากลาง-เหนือ 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาล 18 โรงงาน ในเวราครูซ ประเทศเม็กซิโกหีบออ้ยไปแล้ว 
13.284 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้1.383 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ออ้ยจาก 196,000 แฮกแต ไดเ้ก็บ
เก่ียวไปแลว้คิดเป็นประมาณ 61% จากทั้งหมดท่ีคาดไว ้ในขณะท่ีฤดูการผลิตคาดวา่จะส้ินสุดในเดือนเมษายน
หรือพฤษภาคม 

ยุโรป 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ผูป้ลูกบีททัว่สหภาพยุโรปเร่ิมหวา่นเมล็ดพนัธ์ุุ  แต่คาดวา่พื้นท่ีปลูกบีทจะ

ลดลงเน่ืองจากราคาไม่ดี และผลผลิตท่ีน่าผิดหวงัอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีเลวร้ายและการห้ามใช ้                

สารนีโอนิโคตินอยด์   สหภาพเกษตรกรแห่งชาติของสหราชอาณาจกัรคาดการณ์วา่ พื้นท่ีปลูกบีทจะลดลง 13-

15% จากปกติท่ี 90,000 แฮกแต ในขณะท่ี CGB ของฝร่ังเศสกล่าววา่ พื้นท่ีปลูกบีทอาจลดลง 6% เป็น 400,000 

แฮกแต ทางดา้น  KZPBC ของโปแลนด์คาดว่า จะมีพื้นท่ีปลูกบีทลดลงเล็กน้อย  ส่วนในเยอรมนี WVZ ตั้ง

ขอ้สังเกตว่า ขณะน้ีสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ในขณะท่ีการปลูกล่าช้าไปประมาณหน่ึงสัปดาห์ในฝร่ังเศส

เน่ืองจากฝนตก  เกษตรกรผูป้ลูกบีทชาวฝร่ังเศสตั้งขอ้สังเกตวา่ การอนุญาตให้ใช้นีโอนิโคตินอยด์น่าจะช่วย

ได ้และควรจะตอ้งมีการพฒันาพนัธ์ุบีทใหม่โดยเร็ว 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564    Sugar.ru รายงานว่า ผูผ้ลิตน ้ าตาลของรัสเซียตกลงท่ีจะขยายราคาสูงสุด

ของน ้ าตาลในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม แมว้า่ตอนน้ีขีดจ ากดัจะใช้กบัการซ้ือในร้านคา้ในเครือเท่านั้น 

ในขณะเดียวกนัรัสเซียน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวจากเบลารุส 9,300 ตนั ในช่วง 25 วนัแรกของเดือนมีนาคม ซ่ึง

มากกวา่ในช่วง 3 เดือนก่อนหนา้ การส่งออกน ้าตาลทางรถไฟสูงถึง 25,600 ตนั ซ่ึงเท่ากนักบัเดือนก่อน 
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วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  กระทรวงเกษตรของรัสเซีย กล่าววา่ รัสเซียมีน ้ าตาลเพียงพอและคาดวา่จะ

ไม่พบปัญหาการขาดแคลนในอนาคต ในท านองเดียวกนัสหภาพเครือข่ายอิสระแห่งรัสเซีย ปฏิเสธรายงาน

ท่ีว่าร้านคา้บางแห่งไม่ไดก้กัตุนน ้ าตาลอีกต่อไป และกล่าวว่าได้ตกลงท่ีจะขยายเวลาใช้ราคาขายสูงสุดของ

น ้าตาลโดยสมคัรใจ 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  รัฐบาลรัสเซียกล่าววา่ก าลงัพิจารณาท่ีจะยกเลิกภาษีน าเขา้น ้ าตาล USD 340 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ส าหรับน ้ าตาลทรายขาว 350,000 ตนั ท่ีจะน าเขา้ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 
เพื่อควบคุมราคา  อยา่งไรก็ตามดว้ยราคาน ้ าตาลทรายขาวในปัจจุบนัท่ี 450 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั บวกค่าขนส่ง
และภาษีทอ้งถ่ิน ท าใหน้ ้ าตาลท่ีน าเขา้จะมีราคาประมาณ 50 รูเบิล/ กก. (0.7 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) มากกวา่ราคา
น ้าตาลหนา้โรงงานสูงสุดท่ี 46 รูเบิล/กก. (0.6 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  ยูเครนใช้เงินจ านวน 3.323 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน าเขา้น ้ าตาลในเดือน
มกราคม-กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงมากกว่าปีท่ีแล้ว 10.4 เท่า ในขณะท่ีการส่งออกสร้างรายได้ 1.089 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง 88.3% ในปีน้ี เมล็ดบีทรูทเพียง 5-10% ท่ีใช้เมล็ดจากในประเทศ ศูนยว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้ง
ขอ้สังเกตวา่ จ  านวนเงินจะลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

เอเชีย 

 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดีย รายงานวา่ โรงงานน ้ าตาลของ
สหกรณ์ในรัฐมหาราษฏระขายน ้ าตาลได้เพียง 1.028 ล้านตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ เทียบกบัโควตา้การขายท่ี
จดัสรรไวท่ี้ 2.065 ลา้นตนั  รัฐก าลงัพยายามหาทางเพื่อแข่งขนักบัน ้ าตาล M-grade จากรัฐอุตรประเทศ และจะ
ไดก้ าไรจากราคาขายขั้นต ่า (MSP) แยกต่างหาก ส าหรับน ้ าตาล S-grade โรงงานน ้ าตาล 61 โรงงาน จาก 187 
โรงงาน ไดปิ้ดหีบไปแลว้ ณ วนัท่ี 23 มีนาคม เน่ืองจากผลผลิตสูงถึง 9.795 ลา้นตนั 

ทางดา้นหัวหน้าของ Balrampur Chini Mills คาดการณ์ว่าอุปทานน ้ าตาลจะสมดุลในปี 2566 ผลผลิต
ในปี 2563/2564 จะลดลงต ่ากวา่ 30 ลา้นตนั และจะมีน ้าตาลส่วนเกินอยูท่ี่ 4 ลา้นตนั 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ส่ือทอ้งถ่ินของอินเดีย รายงานว่า  รัฐบาลอินเดียก าลงัพิจารณาท่ีจะเพิ่มการ
ส่งออกน ้ าตาลอีก 2 ล้านตนั ส าหรับปี 2563/2564 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 1 ล้านตนั จนถึงขณะน้ีมีการ
ส่งออกน ้ าตาลไปแลว้ 4.3 ลา้นตนั ซ่ึง 2.14 ลา้นตนั จากจ านวนดงักล่าวถูกส่งออกจากโรงงานแลว้ อยา่งไรก็
ตามนกัวิเคราะห์แยง้วา่ อินเดียไม่น่าจะส่งออกไดเ้กิน 5.5 ลา้นตนั เน่ืองจากการเก็บเก่ียวก าลงัจะส้ินสุดลงท า
ใหป้ริมาณน ้าตาลทรายดิบนั้นมีอยา่งจ ากดั และมรสุมจะท าใหก้ารส่งออกในไตรมาสท่ี 3 ชะลอตวั 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  เจา้หน้าท่ีของอินเดีย กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียก าลงัเจรจากบัอิหร่านเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดใ้นการใชส้กุลเงินอ่ืนในการส่งออกน ้าตาล การส่งออกไปยงัอิหร่านหยดุลงเม่ือประเทศหมด 
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เงินรูปีส ารอง แต่ก็ยงัมีเงินส ารองส าหรับสกุลเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถแก้ไขได้ภายในเดือนเมษายน 
ทางดา้นรัฐมนตรีในรัฐพิหาร กล่าวว่า รัฐจะออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมการผลิตน ้ าตาลโตนดและน ้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิเพื่อช่วยเกษตรกรในการจดัการกบัการปิดหีบ 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  ณ วนัท่ี 22 มีนาคม โรงงานน ้ าตาล 129 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระ ของ
อินเดีย ยงัคงด าเนินการหีบออ้ยอยู ่เทียบกบั 51 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้   จนถึงขณะน้ีรัฐผลิต
น ้ าตาลได ้9.756 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 5.71 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้  ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าในรัฐประมาณ 70% 
คล้ายกบัปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของ Central Water Commission (CWC) ในทางตรงกนัขา้ม ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 
รัฐอุตรประเทศผลิตน ้ าตาลได้ 8.869 ล้านตัน ลดลงจาก 9.074 ล้านตัน ในปีท่ีแล้ว ในขณะท่ีโรงงาน 29 
โรงงาน ไดปิ้ดหีบไปแลว้ในปีน้ี เทียบกบั 4 โรงงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  โรงงานในรัฐมหาราษฏระได้ท าสัญญาส่งออกน ้ าตาล 500,000 ตนั ใน
เดือนท่ีผ่านมาท าให้ยอดรวมส าหรับปีน้ีอยู่ท่ี 2 ล้านลา้นตนั จาก 4.4 ลา้นตนั ของสัญญาส่งออกทัว่ประเทศ 
ตามขอ้มูลของ Traders ในทอ้งถ่ิน  และยงัตั้งขอ้สังเกตว่า อินเดียยงัคงมีปัญหาเก่ียวกบัตูค้อนเทนเนอร์และ
การขนส่ง แต่นโยบายท่ีอนุญาตให้โรงงานสามารถเปล่ียนโควตา้ส าหรับขายในประเทศไปเป็นการส่งออกได้
ช่วยการส่งออก  ส่ือท้องถ่ินระบุว่า Visakhapatnam Port Trust ได้จดัล าดับความส าคญัของเรือส าหรับการ
ส่งออกน ้าตาลและกระตุน้ใหท้่าเรืออ่ืนๆ ปฏิบติัตาม 
 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  กระทรวงเกษตรของอินเดียระบุว่า พื้นท่ีออ้ยของประเทศประมาณ 76% 
ไดรั้บการเก็บเก่ียวแลว้  ในรัฐมหาราษฏระโรงงานผลิตน ้ าตาลได้ 9.58 ลา้นตนั ณ วนัท่ี 18 มีนาคม และ 31 
โรงงานจาก 187 โรงงานได้ปิดหีบแล้ว  โรงงานในเขต Kolhapur, Satara และ Sangli คาดว่าจะยงัหีบอ้อย
ต่อไปในเดือนเมษายน  จนถึงขณะน้ีโรงงานในรัฐช าระค่าออ้ยไปแลว้ 87% 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Daiji World & Business World รายงานว่า ชาวไร่ออ้ยในรัฐอุตรประเทศ
เปล่ียนมาปลูกสตรอเบอร่ีเพื่อรายได้ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายค่าอ้อยล่าช้าของโรงงาน 
อยา่งไรก็ตามสตรอเบอร์ร่ีสามารถปลูกควบคู่ไปกบัออ้ยไดเ้ช่นกนัส่ือทอ้งถ่ินวเิคราะห์วา่ โรงงานตอ้งการเพิ่ม
ราคาขายขั้นต ่า (MSP) ของน ้าตาลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค่าออ้ยของเกษตรกร 
 วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 รัฐปัญจาบ ผ่านร่างกฎหมายใหม่ 2 ฉบบัท่ี ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมราคาน ้ าตาลไดดี้ข้ึน  เจา้หนา้ท่ีกล่าวว่าขณะน้ีรัฐจะควบคุมการผลิต อุปทาน และราคาของน ้ าตาล  ท า
ให้ในขณะน้ีผูค้า้ส่งจะตอ้งมีใบอนุญาตในการขายน ้ าตาล พร้อมกบัใบอนุญาตพิเศษหากตอ้งการเก็บสต็อก
น ้าตาลมากกวา่ 2.5ตนั 
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ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) กล่าววา่ โรงงานต่างๆก าลงัพยายามหาทางเพื่อใชร้ะบบ 

Track & Trace และการเฝ้าระวงัด้วยกล้องวงจรปิด และได้มีการเรียกร้องให้ Federal Board of Revenue 

(FBR) ออกแบบระบบตรวจสอบท่ีใชค้่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่น้ี 

 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  Traders กล่าวว่า บริษทัการคา้แห่งปากีสถาน (TCP) ปฏิเสธขอ้เสนอการ

ประมูลอีกคร้ังส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั  ในขณะเดียวกนัในรายงานของสมาคมโรงงาน

น ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ระบุว่า ราคาน ้ าตาลในประเทศเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเงินรูปีปากีสถานท่ีอ่อนตวัลง

และการเพิ่มภาษีการขายจาก 8% เป็น 17% รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ  ส านกังานความรับผิดชอบแห่งชาติ (NAB) 

ยงัคงตรวจสอบการใชเ้งินอุดหนุนน ้ าตาลในทางท่ีผดิและไดเ้ชิญหวัหนา้สมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน 

PSMA เพื่อหารือในประเด็นน้ี 

 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  รายงานจากสมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ระบุวา่ ผลผลิต
ออ้ยในปี 2563/2564 ของปากีสถานจะสูงถึง 75.7 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกว่า 75.5 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2559/2560 
เน่ืองจากพื้นท่ีออ้ยท่ีเพิ่มข้ึน  นกัวิเคราะห์ตั้งค  าถามวา่ ในปีน้ีผลผลิตน ้ าตาลจะลดลงมากไดอ้ยา่งไร เน่ืองจาก
การผลิตน ้ าตาลในปี 2559/2560 ผลิตน ้ าตาลไดม้ากกวา่ 7 ลา้นตนั ซ่ึงมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไวใ้นฤดูกาลน้ีเกือบ 
1.5 ลา้นตนั 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  เวียดนามคาดวา่จะผลิตน ้ าตาลได ้600,000 ตนั ในปี 2564 ลดลง 34%  จาก
ปีท่ีแลว้ ส าหรับความตอ้งการ 2.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3-5% เม่ือเทียบปีก่อนหนา้ ตามผลการวิจยัของ SSI   ราคา
น ้ าตาลในประเทศคาดว่าจะฟ้ืนตวั เพิ่มข้ึนเป็น 17,000 ดอง/กก. (0.73 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) จาก 13,500 ดอง/
กก. (0.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในช่วงปลายปีท่ีแลว้ เน่ืองจากภาษีน าเขา้ชัว่คราว  ราคาและอากรท่ีสูงข้ึนน่าจะ
ท าให้สต็อกน ้ าตาลเก่าท่ีน าเขา้จากไทยออกสู่ตลาดได ้ โรงงานยงัเพิ่มราคาออ้ยเป็นกวา่ 900,000 ดอง/ตนั (39 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เพิ่มผลก าไรของเกษตรกรเป็นสองเท่า 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2564  กระทรวงพาณิชยข์องจีนคาดวา่จะมีการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 60,000 ตนั 
สู่ฮ่องกงช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคมเทียบกบัท่ีไม่มีการน าเขา้เลยในคร่ึงปีแรก  ขณะเดียวกนัส่ือทอ้งถ่ินของ
จีนรายงานวา่ ศาลไดต้ดัสินจ าคุก 19 คน เป็นเวลา 5-15 ปีในขอ้หาลกัลอบน าเขา้น ้าตาล 
โอเชียเนีย 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  สภาโรงงานน ้ าตาลออสเตรเลีย (ASMC) เผยแผนการเพิ่มรายได้ของ

อุตสาหกรรมน ้าตาลจากในปัจจุบนัท่ี 2 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย (1.55 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เป็น           3 

พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2.32 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2573 ส่วนหน่ึงโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการคา้และ

การตลาด รัฐควนีส์แลนดส์ามารถผลิตออ้ยได ้29.33 ลา้นตนั ในปี 2563 ซ่ึงมากกวา่ปี 2562 ถึง 1 ลา้นตนั 
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แอฟริกา 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  รัฐบาลอียิปตจ์ดัให้มีการประชุมเพื่อหารือเก่ียวกบัปริมาณน ้ าตาลท่ีผลิตใน

อียิปต์ในปีน้ี เพื่อลดการขาดดุลโดยปกติจะอยู่ท่ีประมาณ 0.8-1.0 ล้านตนั/ปี ตามท่ีรัฐมนตรีผูเ้ก่ียวขอ้งระบุ

ในช่วง 4 เดือนท่ีผา่นมาไดมี้การจ าหน่ายน ้ าตาล 900,000 ตนั และผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินน่าจะสามารถจดัหาน ้ าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิได ้2.4 ลา้นตนั ในปีน้ี 

 
วจิารณ์และความเห็น  

ปัจจยัลบไดส่้งผลใหก้องทุนฯมีการเทขายตัว๋น ้าตาลออกมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกนั

รวม 67,455 สัญญา หรือคิดเป็นน ้าตาลประมาณ 3.387 ลา้นตนั ทั้งน้ีเส้นค่าเฉล่ีย 100 วนั ท่ี 15.01 เซนต ์ยงัถือ

วา่เป็นแนวรับท่ียนือยูไ่ด ้ โดยภาพรวมน่าจะเป็นการเทขายท าก าไรของกองทุน ซ่ึงราคา ณ ปัจจุบนั ก็ได้

สะทอ้นปัจจยัลบไประดบัหน่ึงแลว้ คงยงัตอ้งมาดูกนัต่อวา่ปัจจยัลบเก่ียวกกบัราคาน ้ ามนั การแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส การ Locldown และการแขง็ค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ จะท าใหต้ลาดลงต ากวา่

แนวรับน้ีหรือไม่ 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋

ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 169,124 ล็อต หรือประมาณ 8.59 ลา้นตนั ลดลง 27,993 ล็อต ประมาณ 

1.42 ลา้นตนั หรือ 14.20% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 197,117 ล็อต หรือประมาณ 10.01 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (16 มีนาคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

29 มีนาคม 2564 
 


