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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (28-31 ธนัวาคม 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์สุดทา้ย ของปี 

2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดป้รับตวัสูงข้ึนตลอดทั้งสัปดาห์ สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ (15.53 เซนต ์เม่ือ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม) เน่ืองจากความตอ้งการน ้าตาลท่ีสูงข้ึนในเอเชีย ทั้งจากจีนซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้น ้าตาลรายใหญ่

อนัดบัสองของโลก และอินโดนีเซียซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ยงัคง

เป็นปัจจยัหลกัหนุนราคาน ้าตาล ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลขยบัสูงข้ึนต่อเน่ืองตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนปัจจยัพื้นฐาน

อ่ืนๆท่ีส่งผลบวกต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.83-15.53  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.49 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.59 เซนต ์หรือ 3.96%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.08-14.75 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยท่ี 14.75 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.55 เซนต ์ หรือ 3.89%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
24 ธนัวาคม 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 15.53 14.83 15.49 14.90 +0.59 

พฤษภาคม 2564 14.75 14.08 14.68 14.13 +0.55 
กรกฎาคม 2564 14.25 13.70 14.19 13.77 +0.42 
ตุลาคม 2564 14.10 13.61 14.04 13.71 +0.33 

33+ มีนาคม 

มีนาคม 

2565 14.33 13.88 14.27 14.01 +0.26 
พฤษภาคม 2565 13.78 13.41 13.73 13.54 +0.19 
กรกฎาคม 2565 13.46 13.12 13.41 13.27 +0.14 
ตุลาคม 2565 13.35 13.02 13.31 13.17 +0.14 
มีนาคม 2566 13.51 13.17 13.47 13.31 +0.16 
พฤษภาคม 2566 13.13 12.87 13.13 12.98 +0.15 
กรกฎาคม 2566 12.86 12.63 12.86 12.72 +0.14 
ตุลาคม 2566 12.83 12.55 12.83 12.67 +0.16 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ขยบั
สูงข้ึนผา่น 15 เซนต/์ปอนด ์ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม เน่ืองจากอินโดนีเซียออกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาล 600,000 
ตนั ซ่ึงส่วนใหญ่คาดวา่น่าจะเป็นน ้าตาลจากบราซิลและออสเตรเลีย ตวัแทนจ าหน่ายแนะน าวา่ผลผลิตจ านวน 
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มากของบราซิลจะหยดุราคาไม่ใหเ้พิ่มข้ึน  ขณะท่ี S&P Global Platts รายงานวา่ สหภาพยโุรปยงัคงน าเขา้
น ้าตาลในปี 2563/2564 ประมาณ 1.585 ลา้นตนั   เน่ืองจากจะตอ้งเผชิญกบัการขาดดุลการเพาะปลูกของ
สหภาพยโุรปท่ีไม่ดีอาจผลกัดนัใหส้หราชอาณาจกัรใหค้วามส าคญักบัการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบ เน่ืองจากส
หราชอาณาจกัรอนุญาตให้น าเขา้ดิบ 260,000 ตนั โดยเป็นขอ้ตกลงส่วนหน่ึงของ Brexit  คาดวา่สภาพอากาศท่ี
ดีข้ึนจะท าใหผ้ลผลิตในปี 2564/2565 ของสหภาพยโุรปและสหราชอาณาจกัรจะเพิ่มข้ึนเป็น 17.246 ลา้นตนั 
จาก 16.312 ลา้นตนั 

อเมริกาเหนือ-กลาง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สหภาพเกษตรกรในเมืองเวราครูซ เมก็ซิโก รายงานวา่ โรงงานน ้าตาล 17 

โรงงานในเมืองเวราครูซ น าออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิต 2.439 ลา้นตนั เพื่อผลิตน ้าตาล 223,455 ตนัในช่วง 2-3 
สัปดาห์แรกของการเก็บเก่ียว ซ่ึงเพิ่มข้ึน 49% ในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน ในทางตรงกนัขา้มเกษตรกรใน
เมืองเชียปัสคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้2.362 ลา้นตนั ในปี 2563 ลดลงจาก 3.127 ลา้นตนั ในปี 2562  

อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 UNICA รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในบราซิลคาดวา่จะหีบออ้ยได ้605 ลา้น

ตนั ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 เน่ืองจากจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2564 ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2558/2559 

นอกจากน้ีค่าเฉล่ียน ้าตาลในออ้ยยงัอยูใ่นระดบัสูง โดยเฉพาะในปีน้ีและคาดวา่จะมีซูโครสรวม 87.54 ลา้นตนั 

ในขณะเดียวกนั Tereos Brazil ท าลายสถิติหีบออ้ย 20.9 ลา้นตนั ในปีน้ี ซ่ึงเพิ่มข้ึน 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

การส่งออกน ้าตาลคาดวา่น่าจะท าสถิติสูงสุดท่ี 1.15 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 60% จากปีก่อน 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 Cepea รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในบราซิลก าลงัเตรียมท่ีจะผลิตเอทานอล
จ านวนมาก ก่อนท่ีการระบาดของโคโรน่าในระลอกใหม่จะลดความตอ้งการเช้ือเพลิงลง แต่โรงงานส่วนใหญ่
สามารถเปล่ียนแผนไปผลิตน ้ าตาลแทนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีการส่งออกน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งกะทนัหนั 
ตามมาดว้ยราคา ณ หนา้โรงงานท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ใหม่ในเดือนธนัวาคมท่ี 111.96 เรียลบราซิล/50 กก. ซ่ึง
เป็นผลมาจากค่าเงินเรียลท่ีอ่อนค่าลง 
 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 S&P Global Platts รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

จดัล าดบัความส าคญัของการผลิตน ้าตาลในช่วงเร่ิมตน้ของการเก็บเก่ียว แต่การแขง็ค่าข้ึนของเงินเรียล เม่ือ

รวมกบัราคาน ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนอาจส่งผลต่อการปรับเปล่ียนสัดส่วนในภายหลงั ในทางกลบักนัค่าเงินเรียลท่ี

อ่อนกวา่จะสนบัสนุนการผลิตน ้าตาลต่อไป เม่ือมองยอ้นกลบัไปในการเก็บเก่ียวปี 2563/2564 Cepea / Esalq 

ตั้งขอ้สังเกตวา่ ผูผ้ลิตน ้าตาลส่วนใหญ่เร่ิมตน้ปีท่ีคาดวา่จะเนน้ไปท่ีการผลิตเอทานอลแต่เน่ืองจากโคโรนา

ไวรัสท าใหต้อ้งเปล่ียนกลยทุธ์ไปผลิตน ้าตาลแทน 
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 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ Petrobras จะปรับข้ึนราคาน ้ามนัเบนซิน

หนา้โรงกลัน่ 5% มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม ท าใหก้ารปรับราคาสะสมตั้งแต่ตน้ปีลดลง 13.2%  สมาคมผูน้ า

เขา้เช้ือเพลิงของบราซิล (Abicom) กล่าววา่ การปรับเปล่ียนราคาของ Petrobras ยงัคงต ่ากวา่การน าเขา้ 

วนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 บริษทั Cocal ของบราซิล ก าลงัปลูกออ้ย 20,000 แฮกแต เพื่อเพิ่มผลผลิต
ในฤดูกาลหนา้เป็น 8.7 ลา้นตนั จาก 8 ลา้นตนั ในปีการผลิต 2563/2564 เจา้หนา้ท่ีของบริษทั กล่าววา่ ในปีการ
ผลิต 2563/2564 กลุ่มน้ีผลิตน ้ าตาลได้มากเป็นประวติัการณ์ถึง 700,000 ตนั  ขณะเดียวกัน CerradinhoBio 
กล่าววา่จะลงทุนเพิ่มก าลงัการผลิตต่อไป  กลุ่มน้ีมี EBIDTA เพิ่มข้ึน 33% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563/2564 ท่ี 
250 ล้านบาเรล (48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  ผลิตเอทานอลจากอ้อยและข้าวโพดได้ 414,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพิ่มข้ึน 37% และมีออ้ยเขา้สู่กระบวนการผลิต 3.7  ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 3% จากปีก่อน 
 วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของ

บราซิล    ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 ธนัวาคม  2563  ดงัน้ี    

     

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนธันวาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2563/64 

ปี  

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2563/64 

ปี 

2562/63 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 2,048 2,576 -20.49 596,926 578,353 +3.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 85 50 +70.28 38,180 26,470 +44.24 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 235 249 -5.76 29,145 32.010 -8.95 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 148.40 133.17 +11.43 145.16 139.20 +4.28 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

29.51% 15.35% +92.25 46.24% 34.51% +33.99 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%) 

70.49% 84.65% -16.73 53.76% 65.49% -17.91 

ยุโรป 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 British Sugar วารสารเกษตรกร รายงานวา่ สหราชอาณาจกัรจะใชโ้ควตา้
การน าเขา้ปลอดภาษี 260,000 ตนั/ ปี ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในปี 2564 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ Tate 
& Lyle แต่ท าใหเ้กษตรกรชาวไร่บีทในพื้นท่ีแข่งขนัดา้นราคาไดย้ากข้ึนเน่ืองจากพวกเขาจะไดก้ าไรเพียง
เล็กนอ้ยท่ี 20 ปอนด/์ตนั (27 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563กระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ รัสเซียเก็บเก่ียวบีทได ้32.4 ลา้นตนั 
ในปี 2563 ลดลง 40% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2557 IKAR คาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของรัสเซีย 
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จะลดลงเหลือ 5.1-5.2 ลา้นตนั จาก 7.9 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ เป็นผลใหน้ ้าตาลส ารองลดลง ในขณะท่ีคาดวา่จะ
ส่งออกเพียง 220,000 ตนั เทียบกบั 1.5 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ รัสเซียน าเขา้น ้าตาล 260,000 ตนั จาก 199,000 ตนั 
ในปีก่อน นอกจากน้ี IKAR ยงัเตือนอีกดว้ยวา่ ราคาน ้าตาลสูงสุดท่ีรัฐบาลรัสเซียก าหนดไวน้ั้นต ่ากวา่ตน้ทุน
การผลิตซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารผลิตน ้าตาลในปีหนา้ลดลง 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 Soyuzrossahar รายงานวา่ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม รัสเซียเก็บเก่ียวผลบีท 29.8 
ลา้นตนั ผลิตเป็นน ้าตาล 4.8 ลา้นตนั ลดลง 29% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ คาดวา่โรงงานน ้าตาล 13 โรงงาน จะ
ยงัคงด าเนินการไปจนถึงปี 2564 ทางดา้นกระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ ขณะน้ีรัสเซียมีน ้าตาลใน
สตอ็ก 3.59 ลา้นตนั และการส่งออกตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูการผลิตรวม 239,300 ตนั Sugar.ru แยง้วา่ การตดัสินใจใน
การก าหนดราคาน ้าตาลใหค้งท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าตาลแพงในประเทศ อาจท าใหก้ารลงทุนในอุตสาหกรรม
น ้าตาลลดลงและอาจน าไปสู่การลดลงของผลผลิตในท่ีสุด 
 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 RFi & Le Betteravier ส่ือทอ้งถ่ินของฝร่ังเศส รายงานวา่ โรงงานสุดทา้ยท่ี

ผลิตน ้าตาลจากบีทจะหยดุประมาณกลางเดือนมกราคม ผลผลิตเฉล่ียจนถึงขณะน้ีคือ 63 ตนั/แฮกแต แต่

โรงงานบางแห่งเห็นวา่ใหผ้ลตอบแทนต ่าถึง 20 ตนั/แฮกแต ผูผ้ลิตน ้าตาลในฝร่ังเศสกงัวลวา่ สหราชอาณาจกัร

อาจน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจากบราซิลและส่งออกน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิไปยงัยโุรปอีกคร้ังหลงั Brexit การ

สูญเสียตลาดในสหราชอาณาจกัรสามารถชดเชยโดยการใหก้ลบัมาใชส้ารฆ่าแมลงจ าพวกนีโอนิโคติน

อยด์  Neonicotinoid ในปี 2564 

เอเชีย 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รัฐบาลอินเดียก าหนดโควตา้การขายน ้าตาลเดือนมกราคมเป็น 2 ลา้นตนั 
ซ่ึงลดลงจาก 2.15 ลา้นตนั ในเดือนก่อนและลดลงจาก 2.2 ลา้นตนั ในเดือนมกราคมปีท่ีแลว้ ตวัแทนจ าหน่าย
กล่าววา่ราคาหนา้โรงงานทรงตวัท่ามกลางความตอ้งการใชน้ ้าตาลท่ีลดลง 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 รัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ผลิตน ้าตาลได ้ 3.51 ลา้นตนั จากออ้ย 37.5 
ลา้นตนั โดยมีปริมาณน ้าตาลเฉล่ีย 9.37% ทางดา้นเกษตรกรในรัฐหรยาณา กล่าววา่ พวกเขาส่งออ้ยไปยงั
โรงงานประมาณ 3.3 ลา้นตนั แต่ยงัไม่ไดรั้บเงินค่าออ้ย แมว้า่รัฐบาลจะประกาศราคาออ้ยท่ีรัฐแนะน า (SAP) 
แลว้ 

ทั้งน้ี รัฐบาลอินเดียไดมี้การประกาศรายละเอียดของโครงการอุดหนุนการส่งออกของปี 2563/2564 
ออกมาแลว้นั้น ก็จะเป็นการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายทางการตลาด, ค่าเก็บรักษา, ค่าตน้ทุนการผลิต และค่าขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและการส่งออก 
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 วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดียตะวนัตก (WISMA) ขอให้รัฐบาลออก

การจดัสรรการส่งออกโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เน่ืองจากโรงงานในรัฐมหาราษฏระยงัไม่ไดท้  าสัญญา

ส่งออกน ้ าตาลในฤดูกาลใหม่  น ้ าตาลท่ีส่งออกในรัฐอุตรประเทศขายไดท่ี้ 2,400-2,420 รูปี/100 กก. (32.62 

เหรียญสหรัฐฯ/100 กก.)  ขณะท่ี WISMA กล่าววา่ ในรัฐมหาราษฏระผูค้า้กดดนัใหโ้รงงานลดราคาน ้าตาลลง 

เหลือ 2,500-2,600 รูปี/100 กก. (34.66 เหรียญสหรัฐฯ/100 กก.) เม่ือเทียบกบัราคาหน้าโรงงานในปัจจุบนัท่ี 

2,700-2,800 รูปี/100 กก. (37.38 เหรียญสหรัฐฯ/100 กิโลกรัม) 

 ในขณะเดียวกนัสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลสหกรณ์แห่งรัฐมหาราษฏระ ก าลงัสนบัสนุนใหโ้รงงานท า

ขอ้ตกลงกบัเกษตรกรในการจ่ายค่าออ้ยภายในส่ีเดือนหลงัจากไดรั้บออ้ยเขา้โรงงาน เพื่อใหโ้รงงานมีเวลามาก

ข้ึนในการจดัการกระแสเงินสด 

 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 CRISIL รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในอินเดียคาดวา่จะยุติฤดูการผลิตปี 

2563/2564 ดว้ยสตอ็กน ้าตาลท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจากการส่งออกและการบริโภคสอดคลอ้งกบั

ฤดูกาลท่ีแลว้ในขณะท่ีการผลิตเอทานอลใชอ้อ้ยมากข้ึน 2 ลา้นตนั เม่ือเทียบเท่ากบัน ้าตาล ราคาเอทานอลท่ี

สูงข้ึนจะช่วยเพิ่มก าไรใหก้บัโรงงาน นอกจากน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงปิโตรเลียม กล่าววา่ การอนุญาตให้

ใชข้า้วและขา้วสาลีส่วนเกินเป็นวตัถุดิบในการท าเช้ือเพลิงชีวภาพจะช่วยใหเ้กษตรกรมีตลาดใหม่ส าหรับ

พืชผลของตน  เกษตรกรยงัสามารถเพิ่มรายไดโ้ดยการขายวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้ป็นพืชเช้ือเพลิง

ชีวภาพท่ีใชข้องเหลือจากพืช 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการน ้ าตาลของอินเดีย รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคมโรงงาน

น ้ าตาล 177 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระก าลงัด าเนินการผลิตโดยมีปริมาณน ้ าตาลเฉล่ีย 9.35%  ขณะเดียวกนั

ผู ้อ  านวยการน ้ าตาลในภูมิภาค รายงานว่า ปริมาณน ้ าตาลเฉล่ียเดือนพฤศจิกายนใน Marathwada และ 

Khandesh เพิ่มข้ึนเป็น 8% จาก 6% 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมน ้าตาลอุตตรประเทศ (UP) ของ

อินเดีย กล่าววา่ จะมีการประกาศราคาออ้ย (SAP) ของรัฐในเร็ว ๆ น้ี  โรงงานไดจ่้ายค่าออ้ยแลว้ 92% ท่ีคา้ง

จากฤดูกาลท่ีผา่นมา และผลผลิตออ้ยเฉล่ียในรัฐเพิ่มข้ึนเป็น 81.10 ตนั/แฮกแต จาก 72.38 ตนั/แฮกแต เม่ือสาม

ปีก่อนหนา้ 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 มณฑลกวางสีของจีน คาดวา่ จะมีสภาพอากาศหนาวเยน็และเปียกช้ืนไป
จนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดน ้าคา้งแขง็ในไร่ออ้ยได ้ ราคาน ้ าตาลในประเทศยงัคงท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั แมว้า่ตน้ทุนในการน าเขา้น ้ าตาลจะสูงข้ึนก็ตาม ศุลกากรของจีน รายงานวา่ ใน
เดือนพฤศจิกายนจีนส่งออกน ้าตาล 6,700 ตนั ซ่ึงลดลง 67% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน 
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แอฟริกา 

 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 Akhbarelyom & Akhbarelyom รายงานวา่ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาและ

การคา้ภายในของอียปิต ์กล่าววา่ อียปิตก์  าลงัผลิตน ้าตาล 2.4 ลา้นตนั จากออ้ย 1 ลา้นตนั และ บีท 1.4 ลา้นตนั 

ในปีน้ีการน าเขา้น ้าตาลของอียปิตล์ดลงจาก 1.2 ลา้นตนั เหลือ 800,000 ตนั และตั้งเป้าท่ีจะเพิ่มผลผลิตในเขต

ผูว้า่การรัฐมินยา ดว้ยการยกระดบัโรงงานน ้าตาล 18 โรงงาน ภายใตบ้ริษทั น ้าตาลและอุตสาหกรรมครบวงจร

ของรัฐ  

วจิารณ์และความเห็น  
 ตวัเลขการน าเขา้น ้าตาลของจีนและการอนุญาติให้น าเขา้น ้ าตาลของอินโดนีเซียเป็นข่าวดีต่อตลาด 

ทั้งน้ีหลงัจากราคาปรับตวัข้ึนทะลุแนวตา้นมาได ้มีสิทธิท่ีตลาดในสัปดาห์น้ีจะข้ึนไปทดสอบแนวตา้นท่ี 15.60 

เซนต ์ และอาจจะมีการปรับฐานลงมา โดยในขณะน้ีเหมือนวา่ตลาดก าลงัพยายามหาเพดานของตนเอง และ

กรอบการเคล่ือนไหวใหม่ 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4 มกราคม 2564 


