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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (24-28 พฤษภาคม 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 21 ของปี 2564 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัการ
รายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลสูงข้ึน เน่ืองจากการปรับตวัข้ึนมากกว่า 3% ของราคา
น ้ ามนัดิบ และจากความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้ าตาลท่ีลดลงทัว่โลก ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลมีการ
ปรับตวัลดลง จากผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนเกินคาดในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงเป็นภูมิภาคผลิตน ้ าตาลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศบราซิล โดย Unica รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤษภาคมภาคกลาง-ใตข้องบราซิลผลิตน ้ าตาล
ได ้2.38 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 2.24 ลา้นตนั ก่อนท่ีจะปรับตวัสูงอีกคร้ังจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ข้ึนไป
แตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ี 17.69 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม จากปัญหาภยัแลง้ในบราซิล โดยหน่วยงานดูแล
ระบบสภาพอากาศแห่งชาติของบราซิล (NWS) ได้ออกประกาศเตือนเหตุฉุกเฉินทางน ้ าส าหรับภาคกลางของ
บราซิล NWS กล่าววา่ ในบราซิลจะแห้งแลง้รุนแรงเน่ืองจากขาดฝน และแนวโนม้สภาพอากาศในอนาคตแสดงให้
เห็นวา่พื้นท่ีตอนกลางของบราซิลส่วนใหญ่จะไดรั้บฝนเพียงเล็กนอ้ย ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.60-17.36  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.67 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต ์หรือ 1.71%  และราคาน ้ าตาลตามสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.84-17.51 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.91 
เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต ์หรือ 1.29% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
21 พฤษภาคม 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564 17.69 16.54 16.67 17.36 +0.69 
ตุลาคม 2564 17.72 16.72 16.84 17.39 +0.55 
มีนาคม 
มีนาคม 

2565 17.77 16.79 16.91 17.49 +0.58 
พฤษภาคม 2565 16.86 15.93 16.03 16.56 +0.53 
กรกฎาคม 2565 16.23 15.40 15.49 15.88 +0.39 
ตุลาคม 2565 15.88 15.20 15.26 15.48 +0.22 
มีนาคม 2566 15.99 15.37 15.40 15.58 +0.18 
พฤษภาคม 2566 15.24 14.73 14.71 14.88 +0.17 
กรกฎาคม 2566 14.69 14.22 14.22 14.38 +0.16 
ตุลาคม 2566 14.35 13.93 13.94 14.08 +0.14 
มีนาคม 
มีนาคม 

2567 14.40 13.99 14.03 14.11 +0.08 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  StoneX กล่าวว่า ในปี 2564/2565 ทัว่โลกจะมีน ้ าตาลเกินดุล 1.7 ลา้นตนั 

เทียบกบัการขาดดุล 3.7 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 ผลผลิตในอินเดียน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 32 ลา้นตนั และไทย 10 ลา้น

ตนั ซ่ึงสามารถชดเชยการลดลง 7% ของผลผลิตจากภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงคาดวา่น่าจะลดลงเหลือ 35.7 ลา้น

ตนั   

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564  ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คปรับตวัลง เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม เน่ืองจาก

รายงานล่าสุดของ UNICA แสดงให้เห็นวา่การเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ก าลงัเดินเคร่ืองเต็มท่ีท าให้ลด

ส่วนต่างจากปีท่ีแลว้และผลผลิตออกมาสูงกว่าท่ีตลาดคาดไว ้ สภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนจะช่วยบรรเทาสภาวะแห้ง

แลง้ได ้ ตลาดเห็นว่ามีอุปทานเพียงพอเน่ืองจากอินเดียส่งออกไดโ้ดยไม่มีเงินอุดหนุน ในขณะท่ีสหภาพยุโรปเพิ่ม

การคาดการณ์ส าหรับผลผลิตบีท  ผูเ้ช่ียวชาญกล่าววา่ราคาน่าจะอยูร่ะหวา่ง 16.5-18.0 เซนต/์ปอนด ์ในขณะน้ี 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 USDA กล่าววา่ การผลิตน ้าตาลท่ีมากข้ึนในสหภาพยุโรป อินเดีย และไทย จะ

ชดเชยผลผลิตท่ีลดลงของบราซิลในปี 2564/2565 ความตอ้งการน ้ าตาลในบราซิลน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 10.2 ลา้นตนั 

จากเดิมท่ี 10.15 ลา้นตนั ในปี 2563/2564  คาดวา่ในยุโรปความตอ้งการจะเพิ่มข้ึน นกัวิเคราะห์กล่าว  Fitch Ratings 

คาดวา่ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์ค จะเฉล่ียอยูท่ี่ 15.5 เซนต/์ปอนด์ ในปี 2564 และ ในปี 2565 เฉล่ียอยูท่ี่ 14 เซนต/์

ปอนด์ ในระยะสั้นน้ีราคาจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัระหว่างความกงัวลเร่ืองสภาพอากาศของบราซิล และการสูญเสียอุป

สงคใ์นประเทศของอินเดียเน่ืองจากการระบาดของโคโรนาไวรัส Traders กล่าว 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 จ านวนเรือรอรับน ้ าตาลของบราซิลในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 26 พฤษภาคม

เร่ิมฟ้ืนตวั เพิ่มข้ึนเป็น 56 ล า จาก 51 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 2.18 ลา้นตนั จาก 2.05 ลา้นตนั เม่ือสัปดาห์ก่อนหนา้ ตาม

การรายงานของ Williams Brasil 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ฝนท่ีตกในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วง 2-3 วนั ท่ีผา่นมาไม่เพียงพอและยงั

ไม่ทัว่ถึงในพื้นท่ีเท่าท่ีควร Safras & Mercado กล่าวโดยอา้งวา่ ฝนท่ีตกลงมาไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความเสียหายท่ี

เกิดจากภยัแลง้  พื้นท่ีของ Parana พบน ้าคา้งแขง็เล็กนอ้ยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม สหภาพชนบทแคสคาเวลกล่าว  จะ

ใชเ้วลา 5 วนั ในการประเมินวา่มีการสูญเสียทางผลผลิต  พื้นท่ีท่ีไดรั้บฝนมากข้ึนมีความเส่ียงต่อการเกิดน ้ าคา้งแข็ง

มากข้ึน  อย่างไรก็ตามโดยรวมแลว้คาดว่าความเสียหายจะไม่มากนกั ขณะท่ี Inmet คาดการณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิด

น ้าคา้งแขง็มากข้ึนในหลายพื้นท่ีในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม บราซิลส่งออกน ้าตาลและโมลาส 

2.58 ลา้นตนั ซ่ึงรวมถึง 500,000 ตนั ในสัปดาห์ท่ี 3 อตัราส่งออกเฉล่ียรายวนัอยูท่ี่ 114,000 ตนั/วนั ต ่ากวา่ใน

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 12% 
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วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนพฤษภาคม ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564  ดงัน้ี 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 

ปี 

2564/65 

ปี

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี

2564/65 

ปี 

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั) 41,065 42,339 -3.01 86,309 103,041 -16.24 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 2,376 2,485 -4.39 4,529 5,490 -17.51 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1,817 1,828 -0.61 3,836 4,419 -13.17 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 131.57 131.06 +0.39 123.84 123.75 +0.07 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.15 47.01 - 44.47 45.19 - 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 53.85 52.99 + 55.53 54.81 + 

 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 Consecana-SP กล่าววา่ บางพื้นท่ีของรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล ตอ้งเผชิญ

กบัความสูญเสียมากถึง 25% เน่ืองจากภยัแลง้  ในท านองเดียวกนัผลผลิตออ้ยของ Minas Gerais คาดวา่จะลดลงจาก 

70.8 ลา้นตนั เป็น 65 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี Minas Gerais State Alcohol Manufacturing Union (Siamig) กล่าว 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 โรงงานน ้าตาลในบราซิลไดก้ารท าราคาขายล่วงหนา้ของน ้าตาลจ านวน 4.1 

ลา้นตนั ของปี 2565/2566 ท่ีราคาเฉล่ีย 1,962 เรียลบราซิล/ตนั ตามรายงานช่วงส้ินเดือนเมษายน คิดเป็น 16.2% ของ

ปริมาณน ้าตาลส่งออกในฤดูการผลิตหนา้ รายงานโดย Archer Consulting และทาง Safras & Mercado กล่าววา่ทาง

โรงงานจะท าการขายน ้าตาลล่วงหนา้เพิ่มข้ึนอีก ตามท่ีราคาน ้าตาลตลาดโลกสูงกวา่ไดดรัสภายในประเทศ 2.28% 

แต่ต ่ากวา่ราคาน ้าตาลภายในประเทศ 7.4% และคาดวา่ราคาน ้าตาลภายในประเทศจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจาก

โรงงานเนน้การผลิตน ้าตาลทรายดิบและไดดรัสมากกวา่ 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 Cepea / Esalq รายงานวา่ ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 21 พฤษภาคม ในรัฐเซา

เปาโล ประเทศบราซิล ราคาของไดดรัสลดลง 4.53% และแอนไดดรัสลดลง 2.33% ซ่ึงเป็นการลดลงคร้ังแรกใน

รอบ 2 สัปดาห์ส าหรับไดดรัสและในรอบ 7 สัปดาห์ส าหรับแอนไดดรัส 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ปรากฏการณ์ลานีญาน่าจะส่งผลดีต่อผลผลิตออ้ยในภาคเหนือ - 

ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล โดยท าให้มีฝนตกมากข้ึน JOB Economia คาดการณ์  ผลผลิตในปี 2564/2565 

น่าจะเพิ่มข้ึนโดยผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 54 ลา้นตนั น ้าตาล 3.2 ลา้นตนั และเอทานอล 2.25 พนัลา้นลิตร  ราคาน ้าตาลใน 
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ประเทศและเอทานอลในภาคเหนือ - ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล จะเป็นไปตามแนวโนม้ในภาคกลาง-ใต ้และ

คาดวา่ราคาในภาคกลาง-ใต ้จะลดลงในไม่ชา้พร้อมกบัการเก็บเก่ียว 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 จ านวนเรือรอรับน ้ าตาลของบราซิล ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

ลดลงเหลือ 51 ล า จาก 56 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 2.05 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.37 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน นกัวิเคราะห์ใน

จีนกล่าววา่ บราซิลมีน ้าตาลนอ้ยกวา่ท่ีคาดไว ้ดงันั้นการน าเขา้ในด่องกงในไตรมาสท่ี 2 จึงน่าจะต ่ากวา่ปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ผลส ารวจจาก S&P Global Platts แสดงให้เห็นวา่ตลาดคาดวา่ในภาคกลาง-ใต้

ของบราซิล จะหีบออ้ยไดล้ดลงจากปีก่อน 8.3% อยูท่ี่ 38.8 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงแรก (H1) ของเดือนพฤษภาคม โดย

ผลิตน ้ าตาลได ้2.18 ลา้นตนั ลดลง 12.4% และ ผลิตเอทานอล 1.61 พนัลา้นลิตร ซ่ึงลดลง 12.1% เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ เน่ืองจากความล่าชา้ในการเก็บเก่ียว แมว้า่สภาพอากาศท่ีแห้งแลง้จะช่วยให้การเก็บเก่ียวเป็นไปอยา่งรวดเร็วก็

ตาม ทางด้าน Climatempo คาดการณ์ว่าปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงมาในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ช่วงวนัท่ี 22-23 

พฤษภาคม จะบรรเทาภาวะแหง้แลง้ได ้อยา่งไรก็ตามเตือนวา่ฝนจะตามมาดว้ยอุณหภูมิท่ีต ่าซ่ึงอาจท าให้เกิดน ้ าคา้ง

แขง็ได ้

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 Cepea รายงานราคาไดดรัส หน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล 

ลดลง 4.53% เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ตวัแทนจ าหน่ายกล่าววา่ ความสามารถในการแข่งขนัท่ีต ่าของไดดรัสท่ีป๊ัมส่งผลต่อ

ความตอ้งการ ขณะท่ี Safras & Mercado คาดการณ์ว่าราคาหนา้โรงงานมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บแรงกดดนัมากข้ึน

เน่ืองจากโรงงานตอ้งการสร้างกระแสเงินสดและการเก็บเก่ียวเพิ่มข้ึน เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม ไดดรัสในประเทศอยู่

ท่ี 0.94 เซนต/์ปอนด ์ส าหรับการส่งออกน ้าตาลทรายดิบ ตามรายงานของ S&P Global Platts 

ยุโรป 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  การตั้งกรอบราคาน ้ าตาลภายในประเทศของรัสเซียจะส้ินสุดลงในเดือน

มิถุนายนน้ี แต่ทางโรงงานแสดงเจตนาท่ีจะคงกรอบราคาน ้ าตาลไปจนถึงเดือนกนัยายน ระหวา่งท่ี UGC ไดมี้การ

น าเขา้น ้าตาลทรายขาวในช่วงส้ินเดือนมิถุนายนท่ีจะถึงน้ี 27,000 ตนั 

เอเชีย 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เจา้หน้าท่ีในมลฑลยูนนาน ประเทศจีน ตอ้งการเปล่ียนแปลงนโยบายเพื่อ

ส่งเสริมและลดความซบัซ้อนของการใชอ้อ้ยท่ีเก็บเก่ียวในเมียนมาร์  โรงงานน ้ าตาล Jinghan และโรงงานน ้ าตาล 

Ruili สามารถจดัการกบัปัญหาการขาดแคลนในทอ้งถ่ินไดด้ว้ยการปลูกออ้ยขา้มพรมแดน  โรงงานน ้ าตาล Jinghan 

หีบออ้ย 1.27 ลา้นตนัในปีน้ี และผลิตน ้าตาลได ้163,500 ตนั 
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วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เรือ 2 ล า ท่ีบรรทุกน ้ าตาลทรายดิบรวม 133,000 ตนั มาถึงท่าเรืออิหม่ามโค

ไมนีประเทศอิหร่าน เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคมท าใหย้อดน าเขา้ทั้งหมดผา่นท่าเรือในปีน้ีสูงถึง 331,000 ตนั ตามขอ้มูล

ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  รัฐบาลกล่าววา่อิหร่านมีการบริโภคน ้ าตาลประมาณ 2.5 ลา้นตนั/ปี โดย 1 ลา้นตนั จะมาจาก

วตัถุดิบท่ีน าเขา้ และอีก 1.5 ลา้นตนั เป็นน ้าตาลท่ีเหลือจากน ้าตาลท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน  ผลผลิตออ้ยในปีน้ีสูงถึง 7 ลา้น

ตนั เดือนเมษายนเพิ่มข้ึน 70% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ และเพียงพอท่ีจะผลิตน ้ าตาลได ้800,000 

ตนั ตามขอ้มูลของรัฐบาลอิหร่าน 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 พื้นท่ีปลูกบีทในจงัหวดัลอรีสถาน ประเทศอิหร่านในปีน้ีสูงถึง 7,300 แดกแต 

เพิ่มข้ึนจาก 6,500 แดกแต ในปีท่ีแลว้ ขณะท่ีผลผลิตคาดว่าจะสูงถึง 420,000 ตนั เม่ือเทียบกบั 350,000 ตนั ในปีท่ี

แลว้  ในจงัหวดัฆูเซสถานเจา้หนา้ท่ีกล่าววา่ ทางจงัหวดัไดส่้งบีท 461,322 ตนั ไปยงัโรงงานในพื้นท่ีโดยรอบโดยใช้

รถบรรทุก 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 นโยบายท่ีรัฐบาลอินเดียอนุญาตให้โรงงานน ้ าตาลเปล่ียนโควตา้ขายใน

ประเทศไปเป็นการส่งออก ท าให้โรงงานสามารถส่งออกน ้ าตาลไดเ้พิ่มข้ึนอีก 500,000 ตนั ผูส่้งออกในทอ้งถ่ิน

กล่าว  ประเทศอินโดนีเซียกา้วเขา้มาในฤดูกาลน้ีในฐานะผูซ้ื้อน ้ าตาลจากอินเดียรายใหญ่ท่ีสุด และแทนท่ีอิหร่าน 

ในขณะเดียวกนัฤดูกาลเก็บเก่ียวส้ินสุดลงในรัฐมหาราษฏระ หลงัจากโรงงานผลิตน ้ าตาลได ้10.63 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 

72.54% ในปีน้ี  ก าลงัการผลิตเอทานอลของรัฐคาดวา่จะเติบโต 23% ในปีหนา้ อยูท่ี่ 2.03 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ส่ือทอ้งถ่ินรายงานว่า ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม โรงงานในรัฐอุตรประเทศ 

ประเทศอินเดีย จ่ายเงินค่าออ้ยไปแลว้ประมาณ 63% ของค่าออ้ยทั้งหมด ผลผลิตน ้ าตาลของรัฐสูงถึง 11 ล้านตนั 

โดยมีโรงงานเพียง 10 โรงงาน เท่านั้นท่ียงัคงหีบออ้ยอยู ่

 ขณะเดียวกนัในแคชเมียร์ผูป้ลูกออ้ยกล่าวว่า จ  าเป็นตอ้งตั้งโรงงานเน่ืองจากอุตสาหกรรมน ้ าตาลไดรั้บ

ผลกระทบจากโรคระบาด ท าใหเ้กษตรกรไม่มีท่ีขายออ้ย 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ผูเ้ช่ียวชาญชาวอินเดีย กล่าววา่ อินเดียจะผลิตน ้ าตาลเพิ่มข้ึนในปี 2564/2565 

เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ีอุดมสมบูรณ์และปริมาณฝนท่ีปกติ  USDA คาดวา่ในปี 2564/2565 ผลผลิตจะสูงถึง 34.7 ลา้น

ตนั แต่ MEIR Commodities ตั้งขอ้สังเกตวา่ผลผลิตน ้ าตาล 2.5 ลา้นตนั จะถูกน าไปผลิตเป็นเอทานอล ซ่ึงจะท าให้

ผลผลิตขั้นสุดทา้ยอยูท่ี่ 32 ลา้นตนั  ส าหรับปี 2563/2564 ขณะท่ี ISMA ตั้งเป้าการผลิตขั้นสุดทา้ยไวท่ี้ 32.8 ลา้นตนั 

โดยน ้าตาล 2 ลา้นตนั จะน าไปใชผ้ลิตเอทานอล  และกระทรวงเกษตรกล่าววา่ประมาณผลผลิตออ้ยในปี 2563/2564 

อยูท่ี่ 393 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 371 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564ตลาดแนะน าวา่โรงงานของอินเดียขายน ้ าตาล 150,000 ตนั เพื่อส่งออกภายใต้

ใบอนุญาตทัว่ไป (OGL) ในขณะท่ีสัญญาท่ีลงนามภายใตโ้ครงการเงินอุดหนุนมีมากถึง 5.8 ลา้นตนั   
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MEIR Commodities ประเมินว่าจะสามารถส่งออกไดท้ั้งหมด 500,000-700,000 ตนัโดยไม่ตอ้งพึ่งเงินอุดหนุน 

ในขณะท่ีรัฐบาลอินเดียจะตอ้งต่ออายุนโยบายเงินอุดหนุนในปีหน้า หากราคาตลาดโลกลดลงต ่ากว่า 17 เซนต์/

ปอนด์  ดา้นแหล่งข่าวในอินเดียตั้งขอ้สังเกตว่า การส่งออกของไทยท่ีเพิ่มข้ึนในปีหน้าจะท าให้การแข่งขนัสูงข้ึน  

เจา้หนา้ท่ีชาวอินโดนีเซียยนืยนัวา่ลูกเรือบนเรือท่ีน าน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจากอินเดียท าให้เกิดการระบาดและมีผู ้

ติดเช้ือไวรัสโคโรนาในชวากลาง 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวรายงานวา่ ในรัฐอุตรประเทศและรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย 

ไดส่้งออกน ้าตาล 200,000 ตนั โดยไม่ไดรั้บเงินอุดหนุน  ทั้งน้ียงัคาดวา่การส่งออกจะสูงถึง 6.5 ลา้นตนั ภายใน

เดือนกนัยายนโดยอา้งวา่อินเดียจะยงัคงส่งออกต่อไปตราบใดท่ีราคาตลาดโลกยงัคงสูงกวา่ 16.5 เซนต/์ปอนด์ 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 มีรายงานว่าโรงงานในรัฐอุตรประเทศและรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

ส่งออกน ้ าตาล 200,000 ตนั โดยไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือ หวัหนา้ของ Dwarikesh Sugar คาดวา่ การส่งออกจะสูงถึง 

6.5 ลา้นตนั ภายในเดือนกนัยายน โดยอา้งวา่อินเดียจะยงัคงส่งออกน ้ าตาลต่อไป ตราบใดท่ีราคายงัคงสูงกวา่ 16.5 

เซนต/์ปอนด์ อยา่งไรก็ตามนกัวิเคราะห์ในจีนสงสัยวา่การลดเงินอุดหนุนการส่งออกจะหมายความวา่ คาดวา่จะมี

การส่งออกน ้าตาลมากข้ึนในปีต่อไป 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 โรงงานน ้ าตาลในอินเดียสามารถส่งออกน ้ าตาลได ้1-2 ลา้นตนั ภายใต ้OGL 

ในปี 2563/2564 ตามรายงานของ ICICI Securities และมีรายงานวา่ มีการขายน ้ าตาลภายใต ้OGL แลว้ 50,000 ตนั 

โดยตั้งขอ้สังเกตวา่การตดัสินใจของรัฐบาลอินเดียในการลดจ านวนเงินอุดหนุน ช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลจะประกาศลด

เงินอุดหนุนในปี 2564/2565 หรือยกเลิกทั้งหมด ขณะท่ี Crisil Research กล่าวเสริมวา่ ค่าเงินรูปีท่ีลดลงไดช้ดเชย

การลดเงินอุดหนุนการส่งออก 

โอเชียเนีย 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออเตรเลีย น่าจะสามารถเก็บเก่ียวออ้ยได ้29.96 ลา้น

ตนั ในฤดูกาล 2564 เน่ืองจากการเก็บเก่ียวจะเร่ิมข้ึนในสัปดาห์หนา้ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 29.33 ลา้นตนั เม่ือปี 2563 ตาม

รายงานของ Australian Sugar Milling Council (ASMC) อยา่งไรก็ตามจ านวนดงักล่าวยงัคงต ่ากวา่ความสามารถใน

การหีบออ้ยทั้งหมดของรัฐ ท่ี 35 ลา้นตนั ในขณะท่ีในเขตบิงเกราและเขตแมร่ีโบรอท ของรัฐ ควีนส์แลนด์ จะไม่

เปิดหีบในปีน้ี 
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วจิารณ์และความเห็น  
หลงัจากตลาดน ้ าตาลปรับตวัลดลงจากปัจจยัภายนอกนั้น ตลาดไดมี้การปรับตวัข้ึนอีกคร้ังจากปัจจยัหลกั

เร่ืองความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ซ่ึงคาดว่าราคาจะเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง 16.50-18.00 
เซนต ์เน่ืองจากถา้ราคาเกิน 18.00 เซนต ์น่าจะมีน ้าตาลจากอินเดียออกมาสู่ตลาดโลกเพิ่มข้ึนมาก 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ
น ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 216,943 ล็อต หรือประมาณ 11.02 ลา้นตนั ลดลง 16,031 ล็อต ประมาณ 814,375 
ตนั หรือ 6.88% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 232,974 ล็อต หรือประมาณ 11.84 ลา้นตนั ใน
สัปดาห์ก่อนหน้านั้น (18 พฤษภาคม 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น
ประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

31 พฤษภาคม 2564 


