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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (26-30 เมษายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 17 ของปี 2564 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบได้เคล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดท้ายด้วยราคาท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับการ

รายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน ้ าตาลสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว จากการซ้ือของกองทุนยงัคง

สนบัสนุนราคาน ้ าตาล และความกงัวลเก่ียวกบัผลผลิตน ้ าตาลในตลาดโลกท่ีลดลงทั้งในบราซิลและยโุรป ต่อมา

ในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลค่อยๆปรับตวัลดลงจนถึงช่วงปลายสัปดาห์  เน่ืองจากแรงกดดนัในการช าระ

บญัชีตัว๋ซ้ือของกองทุนท่ีเกิดข้ึน หลังจาก Rabobank รายงานว่า ปัจจยัใจเชิงลบในการเก็บเก่ียวน ้ าตาลของ

บราซิลอาจส่งผลให้น ้ าตาลส่วนเกินในปี 2564/2565 ลดลง แต่ในความเป็นจริงคือสต็อกน ้ าตาลทัว่โลกยงัคงมี

ปริมาณมากกวา่ปีก่อนๆท่ีเคยมีมา 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.63-17.98  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.44 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต์ หรือ 3.13%  และราคาน ้ าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.46-17.79 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 16.98 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต ์หรือ 0.59% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 17.98 16.63 16.91 17.44 +0.53 
กรกฎาคม 2564 17.79 16.46 16.88 16.98 +0.10 
ตุลาคม 2564 17.66 16.40 16.80 16.86 +0.06 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 17.56 16.44 16.90 16.81 -0.09 
พฤษภาคม 2565 16.52 15.47 16.03 15.89 -0.14 
กรกฎาคม 2565 15.85 14.92 15.43 15.39 -0.04 
ตุลาคม 2565 15.48 14.71 15.10 15.16 +0.06 
มีนาคม 2566 15.42 14.77 15.08 15.21 +0.13 
พฤษภาคม 2566 14.50 13.99 14.30 14.38 +0.08 
กรกฎาคม 2566 13.95 13.46 13.73 13.83 +0.10 
ตุลาคม 2566 13.66 13.20 13.46 13.58 +0.12 
มีนาคม 

มีนาคม 

2566 13.65 13.35 13.52 13.65 +0.13 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 30 เมษายน 2564 การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสคร้ังใหม่ในอินเดียท าให้การบริโภคใน

ประเทศลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก อา้งอิงจาก Archer Consulting  ข่าวลือบางส่วนแพร่สะพดัว่า

รัฐบาลจะขยายการอุดหนุนการส่งออกเกินกว่า 6 ลา้นตนั แมว้่าหัวหน้าของ Paragon Global Markets กล่าวว่า 

การขาดเงินทุนจะท าให้เร่ืองน้ีไม่น่าเป็นไปได ้ ขณะท่ีตวัแทนจ าหน่ายแนะน าว่าการส่งมอบตามสัญญาเดือน

พฤษภาคมคาดว่าจะลดลง โดยเปิดเผยว่าส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเร่ิมเก็บเก่ียวในบราซิลล่าช้า  ใน

ขณะเดียวกนัเรือรอรับน ้ าตาลของบราซิลในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 28 เมษายน เพิ่มข้ึนเป็น 52 ล า จาก 31 ล า 

คิดเป็นน ้าตาล 2.24 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.25 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้ ตามรายงานของ Williams Brasil 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 กล่าวว่า ดว้ยการส่งออกจากยุโรปและอินเดียท่ีคาดว่าจะมีเสถียรภาพในปี 

2564/2565 ค าถามใหญ่ในตลาดคือ การฟ้ืนตวัของการส่งออกของไทยจะเพียงพอท่ีจะชดเชยผลผลิตในภาค

กลาง-ใตข้องบราซิลท่ีลดลงหรือไม่ ขณะน้ีคาดการณ์ว่าผลผลิตออ้ยของไทยจะอยู่ท่ี 85-90 ล้านตนั และการ

ส่งออกน ้ าตาลจะอยูท่ี่ 4-5 ลา้นตนั ขณะท่ีตลาดถูกจ ากดัโดยดุลยภาพในการน าเขา้ของจีน ซ่ึงการน าเขา้น ้ าตาล

ของจีนน่าจะลดลงในไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากการเก็บเก่ียวในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ีเพิ่งเร่ิมข้ึน นกัวิเคราะห์

กล่าววา่ ส่ิงน้ีจะช่วยลดสต็อกน ้ าตาลของโรงงานบางส่วนของจีนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ืออากาศอุ่นข้ึน ซ่ึงคาดวา่

จะกระตุน้ความตอ้งการ Traders กล่าววา่ การซ้ือของกองทุนจะยงัคงเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพ

อากาศของบราซิล 

วนัท่ี 28 เมษายน นกัลงทุน กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คยงัคงปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในวนัท่ี 

27 เมษายน จากรายงานล่าสุดของ UNICA และสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งอย่างต่อเน่ืองในบราซิล  นอกจากน้ี

ธนาคารแห่งออสเตรเลียคาดการณ์ว่าการซ้ือของกองทุนจะเพิ่มข้ึนต่อไป ซ่ึงจะผลกัดนัราคาให้สูงข้ึน  ในทาง

ตรงกนัขา้ม Commerzbank ตั้งขอ้สังเกตวา่ สหภาพยุโรป อินเดีย และไทย จะเพิ่มผลผลิตในปีน้ีซ่ึงจะท าใหต้ลาด

สมดุล  Dealer กล่าววา่ ในระยะสั้นราคาจะสมดุลระหวา่งการส่งออกของอินเดีย และอุปทานท่ีจ ากดัของบราซิล 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 นกัลงทุน กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คทะลุ 17 เซนต/์ปอนด์ และใกล้

ระดบัสูงสุดในรอบ 4 ปี เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองสภาพอากาศในบราซิล ขณะท่ี Somar 

Meteorologia รายงานวา่ ในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ตอ้งประสบปัญหากบัสภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ท่ีสุด

ในรอบ 2 ทศวรรษ ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมาจนถึงเดือนมีนาคม นอกจากน้ี Traders กล่าววา่ พื้นท่ีปลูกออ้ยส่วน

ใหญ่ของบราซิลไดรั้บน ้ าฝนในปริมาณท่ีนอ้ยมากในเดือนเมษายน ทางดา้น Barchart กล่าววา่ น่ีเป็นแรงผลกัดนั

ให้เกิดการซ้ือของกองทุน ในขณะท่ี S&P Global Platts คาดการณ์วา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเพิ่มข้ึนต่อไปในอีกห้า

เดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี Platts คาดวา่ ทั้งในปี 2563/2564 และ ปี 2564/2565 จะขาดดุลน ้าตาลทัว่โลก 
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วนัท่ี 26 เมษายน 2564 Archer Consulting กล่าวว่า นักปฐพีวิทยาคาดการณ์ว่าผลผลิตออ้ยในภาค

กลาง-ใต้ของบราซิล อาจลดลง 50 ล้านตนั ในปี 2564/2465 เน่ืองจากภยัแล้ง ส่ิงน้ีสนับสนุนการคาดการณ์

ผลผลิตอ้อย 530 ล้านตนั ของ Wilmar ท่ีเผยแพร่เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้ว นอกจากน้ี Czarnikow ยงักล่าวเสริมใน

ท านองเดียวกนัวา่ อาจลดการคาดการณ์ผลผลิตออ้ยลงจากปัจจุบนัอยูท่ี่ 580 ลา้นตนั เน่ืองจากในเดือนเมษายน

จะแห้งแลง้ท่ีสุดในรอบทศวรรษ ทางดา้น Citi คาดการณ์ว่าราคาน ้ าตาลในตลาดนิวยอร์คจะอยู่ท่ี 16.20 เซนต์/

ปอนด ์ในไตรมาสท่ี 2 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการขาดดุลน ้าตาลทัว่โลก 2.9 ลา้นตนั 

รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการซ้ือของกองทุนมากกว่า 50,000 ล็อต ในสัปดาห์ท่ีแล้ว ซ่ึง

เทียบเท่ากับน ้ าตาล 2.56 ล้านตนั อย่างไรก็ตาม Archer Consulting แยง้ว่าช่วงห่างของราคา (spreads) ไม่ได้

แสดงถึงการขาดแคลนน ้าตาลในทางกายภาพ 

อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดว่าเม็กซิโกจะน าเขา้น ้ าเช่ือมจาก

ขา้วโพด High Fructose Corn Syrup (HFCS) ในปี 2564/2565 จ  านวน 780,000 ตนั ลดลงจาก 800,000 ตนัในปี 

2563/2564 และ 1.38 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 เน่ืองจากมีการการปรับรูปแบบผลิตภณัฑ ์

ในรัฐกินตานาโร ประเทศเม็กซิโก ราคาอา้งอิงของน ้ าตาลท่ีใช้ในการค านวณราคาออ้ยส าหรับปี 2563/2564 
ก าหนดไวท่ี้ MXN 13,750 MXN/ตนั (691 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA รายงานวา่ ในปี 2564/2565 เมก็ซิโก

น่าจะผลิตน ้าตาลได ้6.16 ลา้นตนั ความตอ้งการน ้าตาลจะลดลงจาก 4.57 ลา้นตนั เป็น 4.56 ลา้นตนั และการ

ส่งออกน่าจะเพิ่มข้ึน 28% เป็น 1.69 ลา้นตนั 

ในขณะเดียวกนัโรงงาน Adolfo Lopez Mateos ในโออาซากา เมืองหลวงของรัฐวาฮากา ประเทศ

เมก็ซิโก อาจไม่มีออ้ยเพียงพอท่ีจะบดในฤดูกาลน้ี เน่ืองจากเกษตรกรหลายคนขายออ้ยใหโ้รงงานในทอ้งถ่ิน

แทน เพราะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 30 เมษายน 2564 Czarnikow คาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล จะลดลงเหลือ 558 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจาก 605 ลา้นตนั ในปีก่อนเน่ืองจากปริมาณฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมต ่า

กวา่ปกติ 36%  ผลผลิตน ้าตาลอาจลดลงเหลือ 35.6 ลา้นตนั และเอทานอลเอาเหลือ 27.3 พนัลา้นลิตร ในทาง 

ตรงกนัขา้ม Biosul คาดการณ์วา่ผลผลิตออ้ยใน Mato Grosso do Sul สามารถเพิ่มข้ึน 2.86% ต่อปีเป็น 50.2 ลา้น

ตนั เน่ืองจากการลงทุนในไร่ออ้ยมากข้ึน 
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วนัท่ี 28 เมษายน 2564 Canaplan คาดการณ์ว่า ในปี 2564/2565 ผลผลิตอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิลจะลดลงเหลือ 540-553 ลา้นตนั ลดลง 11-13% เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากสภาพอากาศแห้งแลง้  ส่งผล

ใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลงเหลือ 33.1-33.8 ลา้นตนั และเอทานอลเหลือ 24 พนัลา้นลิตร คาดวา่จะยงัมี       เอทานอล

เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ  นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ ผลผลิตขา้วโพดจะลดลงในไม่ชา้เน่ืองจากปัญหา

ภยัแลง้เช่นกนั 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

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

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนเมษายน 
ปี 

2564/65 

ปี 

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั ) 15,628 22,510 -30.57 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 624 971 -35.75 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 731 986 -25.92 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 108.73 112.81 -3.62 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 38.55 40.15 - 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 61.45 59.85 + 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ราคาขายปลีกไฮดรัสของบราซิลในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 24 เมษายน 

เพิ่มข้ึน 1.5% เทียบกบั น ้ ามนัเบนซินท่ีเพิ่มข้ึน 0.25% ตามขอ้มูลของ ANP ขณะท่ี Cepea / Esalq รายงานวา่ รา

คาไฮดรัสหน้าโรงงานในเซาเปาโลเพิ่มข้ึน 3.46% และ แอนไฮดรัสเพิ่มข้ึน 4.15% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ี

แลว้ Cepea กล่าวเพิ่มเติมวา่ ในเดือนเมษายนจนถึงขณะน้ี ราคาไฮดรัสเพิ่มข้ึน 14.79% 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 ราคาเอทานอลหนา้โรงงานของบราซิลยงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในวนัท่ี 23 

เมษายน ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการท่ียงัมีมากอยู ่ตามรายงายของ Safras & Mercado นกัวเิคราะห์กล่าววา่ 

ดา้นอุปสงคข์องน ้ามนันั้นลดลง ขณะท่ีราคาไฮดรัสนั้นน่าใจสนกวา่เม่ือเทียบกบัราคาน ้ ามนัในเซาเปาโล  

ยุโรป 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ผูเ้ช่ียวชาญจาก Ukrprominvest กล่าวว่า ยูเครนก าลงัตอ้งการน าเขา้น ้ าตาล

ทรายดิบเพื่อจดัการกบัผลผลิตในประเทศท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว แมว้า่จะมีเพียง 5 จาก 33 แห่งในประเทศเท่านั้นท่ี

สามารถละลายน ้ าตาลทรายดิบได้ ยูเครนไม่มีก าลังพอท่ีจะแปรรูปน ้ าตาลทรายดิบถึง 260,000 ตนั ขณะท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญอีกท่านแนะน าวา่การน าเขา้น ้าตาล 100,000 ตนั ก็เพียงพอแลว้ ยเูครนตอ้งจ่ายเงินประมาณ 16.293  
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ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน าเขา้น ้ าตาลในเดือนมีนาคม เพิ่มข้ึน 115.6% จากปีท่ีแลว้ โดยน ้ าตาล 12,293 ตนั มา

จากโปแลนด ์มูลค่าการน าเขา้ในเดือนมกราคม - มีนาคม เพิ่มข้ึน 42.6% ของปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออก

ลดลง 93.1% 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ศูนย ์ITB ประเมิน เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน วา่พื้นท่ีปลูกบีท 60,000 แฮกแต ใน

ฝร่ังเศสได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศหนาวเย็น คิดเป็น 15% ของพื้นท่ีปลูกบีททั้งหมด เม่ือเทียบกับ

ประมาณการก่อนหน้าน้ีท่ี 30,000 แฮกแต ทางดา้น Cristal Union กล่าววา่ เกษตรกรสูญเสียพื้นท่ีเพาะปลูกบีท 

30,000 แฮกแต ในขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะมอบเมล็ดพันธ์ุฟรีเพื่อช่วยในการปลูกใหม่  ขณะท่ี Tereos 

ประเมินความเสียหายของเกษตรกรไวท่ี้ 10% ยิง่ไปกวา่นั้นเกษตรกรผูป้ลูกบีทเตือนวา่ความเสียหายจากอากาศท่ี

เย็นจดัเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคใบเหลือง ซ่ึงอาจท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายเน่ืองจากไม่

สามารถใชเ้มล็ดท่ีเคลือบสารนีโอนิโคตินอยดเ์พื่อปลูกทดแทนได ้

เอเชีย 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 สหพนัธ์โรงงานน ้ าตาลแห่งชาติของอินเดียเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียเพิ่ม

โควตา้การส่งออกน ้าตาล 2 ลา้นตนั และขอให้จดัล าดบัในการจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออก จากความกงัวลวา่การ

ระบาดของโคโรน่าไวรัสอาจท าให้การจ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการคา้งจ่ายค่าออ้ย รัฐบาล

ยงัคงเป็นหน้ี 2 พนัลา้นรูปี (27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จากโครงการเงินอุดหนุน 2561/2562 โดย 1 พนัลา้นรูปี (14 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับเงินช่วยเหลือการขนส่งภายใน และอีก 21,000 ลา้นรูปี (284 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ส าหรับปี 2562/2563 

ในขณะเดียวกนัโรงงานของรัฐอุตรประเทศช าระเงินค่าออ้ยส าหรับปี 2563/2564 ไปแล้ว 61% และ 

ส าหรับปี 2562/2563 ไดช้ าระเงินค่าออ้ยครบถว้นแลว้ 

วนัท่ี 28 เมษายน เจา้หน้าท่ีอุตสาหกรรมรายหน่ึงในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ตั้งค  าถามกบัค าขอ

ของรัฐบาลท่ีให้โรงกลัน่เอทานอลผลิตออกซิเจนเพื่อใชใ้นทางการแพทย ์จะตอ้งใชเ้งิน 7-10 ลา้นรูปี (114,000 

เหรียญสหรัฐฯ) ในการเปล่ียนแปลงทางเทคนิค และโรงงานจะตอ้งผิดนัดสัญญาจดัซ้ือเอทานอลด้วยเหตุน้ี  

นอกจากน้ีปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนจะไดรั้บการแกไ้ขในไม่ชา้ดว้ยการสนบัสนุนจากประเทศอ่ืน ๆ ขณะท่ี

โรงงาน 164 แห่งจาก 190 แห่งในรัฐมหาราษฏระส้ินสุดฤดูกาลเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน โดยผลิตน ้ าตาลได ้10.549 

ลา้นตนั 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 จากขอ้มูลของ Bombay Sugar Merchants Association พบวา่ ผลท่ีตามมาของ

การ Lockdown ในบางรัฐของอินเดียเพื่อชะลอการแพร่กระจายของเช้ือโคโรนาไวรัสนั้น คือความตอ้งการ

น ้าตาลท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วจากผูบ้ริโภคจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามการส่งออกไม่ไดรั้บผลกระทบจากการท่ีราคา 
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ลดลง ในขณะเดียวกนัเจา้ของโรงงานเตือนวา่พวกเขาจะตอ้งหยุดการผลิตเอทานอล และลงทุนในอุปกรณ์ใหม่

เพื่อผลิตออกซิเจน 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 โรงงานน ้ าตาลในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ท าลายสถิติผลผลิตออ้ย 

100.471 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี ขณะท่ีโรงงาน 28 แห่ง ยงัคงด าเนินการอยู ่มีการผลิตน ้ าตาลประมาณ 10.534 ลา้น

ตนั ซ่ึง 50% มาจากเมืองกลหาปุระ และเมืองปูเน่ อยา่งไรก็ตามมีรายงานวา่ โรงงานขายน ้ าตาลต ่ากวา่ราคาขั้นต ่า

ท่ามกลางความตอ้งการท่ีลดลง 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 จากรายงานของ Itau BBA  คาดวา่ ในปี 2564/2565 อินเดียจะผลิตน ้ าตาลได ้

31 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 30 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 และคาดวา่น ้ าตาลประมาณ 2.5 ลา้นตนั จะถูกน าไปผลิตเอ

ทานอลในปี 2564/2565 ขณะเดียวกนัธนาคารคาดการณ์วา่โรงงานน ้ าตาลจะยงัคงไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออก

ต่อไปในปีหนา้ 

พอ่คา้ผูเ้พาะกลา้ออ้ยในเมืองกลหาปุระ ของรัฐมหาราษฏระ กล่าววา่ ตน้ทุนในการผลิตออ้ยอาจเพิ่มข้ึน 

10% เน่ืองจากตน้ทุนการขนส่งท่ีสูงข้ึน และการเพิ่มข้ึนของราคาขยุมะพร้าวอดักอ้น (Coco Peat) ท่ีใชส้ าหรับท า

ตน้กลา้ออ้ย 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 สถาบันน ้ าตาล Vasantdada ประเทศอินเดีย ก าลังติดต่อประสานงานกับ

โรงงานเพื่อน าเขา้เคร่ืองผลิตออกซิเจนเพื่อผลิตออกซิเจนส าหรับใช้ในทางการแพทย ์และโรงงานน ้ าตาลบาง

แห่งเร่ิมผลิตออกซิเจนแลว้ 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ในปี 2563/2564 ปากีสถานคาดว่าจะผลิตน ้ าตาลได้ 6.8 ล้านตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 

14% จากปีก่อน ตามท่ี USDA คาดการณ์ไว ้ความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนจาก 5.75 ลา้นตนั เป็น 5.9 ลา้นตนั ทั้งน้ีการ

น าเข้าโดยตั้ งเป้าไวท่ี้ 800,000 ตัน สต็อกน ้ าตาลส้ินปีน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 2.4 ล้านตัน ศาลสูงละฮอร์ขอให้

คณะกรรมาธิการตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือน ้ าตาลไดใ้นราคาท่ีรัฐบาลก าหนด โดยพบวา่มีเพียง 

20% ของพื้นท่ีท่ีไดรั้บการตรวจสอบเท่านั้น ท่ีมีน ้าตาลในราคาท่ีรัฐก าหนด ขณะเดียวกนัพบวา่มีการขายน ้ าตาล

ท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนในราคาท่ีสูงข้ึนในเขตจงัหวดัไคเบอร์ปัคตูนควา 

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 แหล่งข่าวในปากีสถานกล่าวว่า ส านกังานการคา้ Gemini ท าขอ้เสนอต ่าสุด

ในการประมูลน าเขา้น ้ าตาลทรายขาวของปากีสถานท่ี 447 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั CIF ส าหรับน ้ าตาลจากบราซิล 

50,000 ตนั Sucden, Al Khaleej Sugar, Wilmar, Dreyfus และ ED&F Man ต่างร่วมเสนอราคา ในขณะท่ีรัฐบาล

ปากีสถานยงัคงพิจารณาตวัเลือกต่างๆ ขณะท่ีฝ่ายนิติบญัญติัเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดคณะท างานท่ีก าลงั

ตรวจสอบราคาน ้าตาลท่ีพุง่สูงข้ึนอยา่งกะทนัหนั 
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วนัท่ี 29 เมษายน 2564 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรของคีร์กีซสถานกล่าววา่ รัฐบาลคีร์กีซสถาน

ตอ้งการช่วยเกษตรกรผูป้ลูกบีทให้เพิ่มพื้นปลูกบีทในปีหน้าเป็น 18,000 แฮกแต เพิ่มข้ึนจาก 12,000 แฮกแต ใน

ปีน้ี ซ่ึงจะช่วยลดความจ าเป็นในการน าเขา้น ้าตาล คีร์กีซสถานสามารถผลิตน ้าตาลได ้50-60% ของความตอ้งการ

ในประเทศ หรือประมาณ 100,000-110,000 ตนั/ ปี ขณะท่ีหน่วยงานต่อตา้นการผูกขาดตั้งขอ้สังเกตวา่ โรงงาน

ไดต้กลงท่ีจะขยายขีดจ ากดัราคา ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 1 มิถุนายน เพื่อช่วยใหร้าคาน ้าตาลอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

วนัท่ี 28 เมษายน กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564/2565 จีนจะผลิตน ้ าตาลได ้

10.6 ลา้นตนั เกือบไม่เปล่ียนแปลงจาก 10.5 ลา้นตนัในปี 2563/2564 เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกออ้ยท่ีมากข้ึนจะชดเชย

พื้นท่ีปลูกบีทท่ีสูญเสียไปจากการปลูกขา้วโพดแทน  ขณะท่ีส่ือทอ้งถ่ินรายงานวา่ พื้นท่ีปลูกออ้ยในมลฑล กวาง

สีน่าจะสูงข้ึน 250,000 มู (17,000 แฮกแต) ในแต่ละปีจนไปแตะ 11.4 ลา้นมู (760,000 แฮกแต) 

USDA กล่าวว่า ความต้องการของจีนจะเพิ่มข้ึนจาก 15.5 ล้านตนั เป็น 15.8 ล้านตนั โดยการน าเข้า

น ้าตาลเพิ่มข้ึนจาก 4.9 ลา้นตนั เป็น 5 ลา้นตนั 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 สมาคมน ้ าตาลประเทศจีน รายงานวา่ โรงงานในมลฑลกวางสีไดท้  าการปิด

หีบไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน โดยมีผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 6.3 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนมีนาคม มีสต็อกน ้ าตาลอยูท่ี่ 3.95 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 822,000 ตนั ในปีน้ี 

วนัท่ี 26 เมษายน 2564 สมาคมอ้อยและน ้ าตาลของเวียดนาม กล่าวว่า โรงงานน ้ าตาลในท้องถ่ิน

พยายามท่ีจะขายน ้ าตาลในสต็อกช่วงคร่ึงแรกของเดือนเมษายน เน่ืองจากมีการน าเขา้และน ้ าตาลหนีภาษีท่ีถูก

กว่า อยา่งไรก็ตามมีรายงานวา่ การเก็บภาษีอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดช่วยลดการน าเขา้น ้ าตาลในช่วงคร่ึงหลงั

ของเดือนกุมภาพนัธ์ลงเหลือ 25,000 ตนั 

 

แอฟริกา  

วนัท่ี 27 เมษายน 2564 อียิปต์ยกเลิกการประมูลเพื่อน าเข้าน ้ าตาลทรายดิบของบราซิลจ านวน 

100,000 ตนั เน่ืองจากขอ้เสนอดงักล่าวสูงเกิน มีรายงานวา่ ED&F Man ยื่นขอ้เสนอ จ านวน 50,000 ตนั ท่ีราคา 

438.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และ Louis Dreyfus ยืน่ขอ้เสนอ จ านวน 50,000 ตนั ท่ีราคา 438.25 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

วจิารณ์และความเห็น  

สัปดาห์ท่ีผา่นมาราคาน ้ าตาลมีการเคล่ือนไหวผนัผวนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการ

ซ้ือขายน ้ าตาลสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งน้ีปัจจยัพื้นฐานทัว่โลกยงัถือว่าส่งผลดีต่อราคาน ้ าตาลตลาดโลก 

ประกอบกบัตวัเลขคาดการณ์ผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไดล้ดลงจากการประมาณการ์คร้ังล่าสุด 
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ของหลายสถาบนั มาอยูใ่นช่วง 530-570 ลา้นตนั ท าใหค้าดวา่ราคาอาจจะมีการปรับฐาน ก่อนท่ีจะปรับตวัข้ึนไป

ทดสอบราคาสูงสุดอีกคร้ัง 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 250,125 ล็อต หรือประมาณ 12.71 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 30,047 ล็อต ประมาณ 1.53 

ลา้นตนั หรือ 13.65% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 220,078 ล็อต หรือประมาณ 11.18 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้ น (20 เมษายน 2564) และเทียบกับท่ีถือตั๋วซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 พฤษภาคม 2564 


