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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 13 ของ

ปี 2564 ราคาน ้ าตาลทรายดิบปรับตวัลดลงตลอดทั้งสัปดาห์สู่ระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน และปิดตลาดคร้ัง

สุดทา้ยดว้ยราคาท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการรายงานสัปดาห์ก่อน จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลซ่ึงลดลงสู่

ระดบัต ่าสุด 2 เดือนคร่ึงเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีอ่อนกวา่เป็นการกระตุน้การส่งออกจาก

ผูผ้ลิตน ้ าตาลของบราซิล  นอกจากน้ีราคาน ้ าตาลยงัคงููกกดดนัจากอุปทานท่ีมีอยูม่าก และความกงัวลดา้นอุป

สงค์ท่ีลดลงเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีการรายงานตวัเลขผูเ้สียชีวิตจากโคโรนาไวรัสใน

บราซิล 3,650 ราย ซ่ึงอาจกระตุน้ให้รัฐบาลขยายการ Lockdown ท าให้ความตอ้งการเช้ือเพลิงลดลง โรงงาน

น ้าตาลในบราซิลอาจหนัไปผลิตน ้าตาลมากกวา่ผลิตเอทานอล 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.67-15.16  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.71 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.48 เซนต ์ หรือ 3.16%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.67-15.01 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 14.72 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต ์หรือ 2.00% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
1 เมษายน 2564 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
26 มีนาคม 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2564 15.16 14.67 14.71 15.19 -0.48  
กรกฎาคม 2564 15.01 14.67 14.72 15.02 -0.30  
ตุลาคม 2564 14.99 14.70 14.74 14.97 -0.23  
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 15.24 14.92 14.96 15.22 -0.26  
พฤษภาคม 2565 14.56 14.23 14.27 14.53 -0.26  
กรกฎาคม 2565 14.02 13.68 13.77 13.96 -0.19  
ตุลาคม 2565 13.68 13.40 13.51 13.60 -0.09  
มีนาคม 2566 13.81 13.56 13.64 13.71 -0.07  
พฤษภาคม 2566 13.43 13.18 13.25 13.31 -0.06  
กรกฎาคม 2566 13.20 12.97 13.02 13.08 -0.06  
ตุลาคม 2566 13.15 12.94 12.99 13.05 -0.06  
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 StoneX ลดการคาดการณ์การขาดดุลน ้ าตาลทั่วโลกลงเล็กน้อยส าหรับปี 

2563/2564 จากเดิมท่ี 3.3 ลา้นตนั เหลือ 3.2 ลา้นตนั นักวิเคราะห์กล่าวว่า การเร่ิมตน้การเก็บเก่ียวใน       ภาค

กลาง-ใตข้องบราซิล และการผ่อนคลายลงของปัญหาการขนส่งในอินเดีย บวกกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลงลว้น

ส่งผลกดดนัต่อราคาน ้าตาล 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 Czarnikow คาดการณ์ราคาน ้าตาลจะสูงในอีก 5 ปีขา้งหนา้เน่ืองจากการผลิตเอ
ทานอลมากข้ึนน่าจะลดปริมาณการผลิตน ้าตาลในอินเดียและภาคกลาง-ใตข้องบราซิลได ้ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
ราคาน ้ ามนัเบนซินท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีประเทศผูผ้ลิตอ่ืนๆ จะตอ้งใช้เวลาในการเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ  สภาพอากาศท่ีแปรปรวนอาจหนุนราคาไดเ้ช่นกนั  คาดการณ์ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการขาดดุล
ทัว่โลกในปี 2565/2566 อินเดียจะไม่เป็นผูส่้งออกน ้ าตาลรายใหญ่ให้กบัตลาดโลกอีกต่อไป เน่ืองจากโครงการ
ผลิตเอทานอล  อยา่งไรก็ตามในระยะสั้นราคาเอทานอลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าในบราซิลและปริมาณการผลิตท่ีสูงข้ึน
จะยงัคงกดดนัราคา ทางดา้น Commerzbank กล่าวเสริมวา่ ผูซ้ื้อมีสินคา้ในสตอ็กและรอราคาลดลง 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ความแออดัของการจราจรในคลองสุเอซแมว้่าจะผ่อนคลายลงแลว้ แต่ก็อาจ
ส่งผลกระทบทางออ้มต่อบราซิลได้โดยการชะลอการส่งมอบ ปัจจยัการผลิตและเช้ือเพลิง การคาดการณ์ของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายทะเล  ประธานสมาคมการคา้ต่างประเทศของบราซิล (AEB) ไม่เห็นดว้ยโดยกล่าวว่า 
บริษทัของบราซิลไม่ไดรั้บผลกระทบ และผลกระทบจะเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  ในขณะเดียวกนั Traders กาแฟใน
บราซิลกล่าววา่ จากเหตุการณ์น้ีก าลงัท าใหปั้ญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีอยูท่วคีวามรุนแรงมากข้ึนแม้
จะคล่ีคลายลงแล้ว  รัฐบาลจอร์แดนกล่าวว่า การจราจรท่ีติดขดัในคลองสุเอซไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง
น ้าตาลส่วนใหญ่ท่ีมาจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 Czarnikow ปรับลดการคาดการณ์น ้ าตาลส่วนเกินทั่วโลกในปี 2564/2565 
เหลือ 2.7 ล้านตัน จากท่ีคาดไวก่้อนหน้าน้ีท่ี 3 ล้านตัน และลดคาดการณ์การผลิตน ้ าตาลของอินเดียในปี 
2564/2565 จาก 32.5 ลา้นตนั เหลือ 30.3 ลา้นตนั เน่ืองจากการเปล่ียนไปผลิตเอทานอลมากข้ึน  นอกจากน้ียงัคาด
ว่าความตอ้งการทัว่โลกจะสูงเป็นประวติัการณ์ูึง 175 ล้านตนั เน่ืองจากการระบาดของไวรัสท่ีระบาดลดลง  
ทั้งน้ีคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลของไทยจะฟ้ืนตวัเพิ่มข้ึนเป็น 11 ลา้นตนั 

Traders กล่าวว่า การเก็บเก่ียวของไทยในปีน้ีส้ินสุดลงด้วยผลผลิตท่ีมากกว่าท่ีคาดไวก่้อนหน้าน้ี ซ่ึง
ส่งผลกดดนัราคาน ้ าตาล ในขณะท่ี Green Pool ตั้งขอ้สังเกตวา่ กองทุนดูเหมือนจะสูญเสียโมเมนตมัท่ีเป็นขาข้ึน  
ทางดา้น Broker กล่าววา่ มาตรการป้องกนัการระบาดของโคโรนาไวรัสในบราซิลส่งผลกระทบต่อราคาไฮดรัส 
ซ่ึงจะยนืยนัความตั้งใจของโรงงานในการผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ีราคาน ้ามนัท่ีอ่อนตวัลงเน่ืองจากกระแส 
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การขนส่งกลบัมาเป็นปกติท่ีคลองสุเอซ  ขณะท่ีนกัวิเคราะห์แยง้วา่ ตลาดไดล้ดปริมาณอุปทานและพร้อมท่ีจะฟ้ืน
ตวั 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน ในวนัท่ี 
29 มีนาคม เน่ืองจากกองทุนมีการูือตัว๋ซ้ือลดลง ผลผลิตท่ีสูงจากการส้ินสุดฤดูกาลการเก็บเก่ียวของไทย พร้อม
กบัการส่งออกน ้ าตาลจากอินเดียเพียงพอท่ีจะชดเชยความกงัวลด้านอุปทานท่ีเกิดจากการเร่ิมตน้ฤดูกาลของ
บราซิลล่าชา้ และการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ท่ีส่งผลต่ออุปสงคใ์นสหภาพยโุรป 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 นกัวิเคราะห์ แนะน าวา่การไม่มีข่าวดา้นลบเพิ่มเติมท าให้การเพิ่มข้ึนของราคา
น ้ าตาลในตลาดนิวยอร์คเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้  ยิ่งไปกวา่นั้นค่าเงินเรียลท่ีอ่อนตวัลงท าให้ราคาน ้ าตาลปี 2565/2566 
ของบราซิลเพิ่มข้ึนเป็น 1,900 เรียลบราซิล/ตนั ในขณะท่ีโรงงานน ้ าตาลของอินเดียจะสามารูส่งออกต่อไปได ้
ดว้ยราคาท่ีต ่าเพียง 14.75-15.00 เซนต/์ปอนด ์ตามการประมาณการของ Archer Consulting 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 StoneX ลดการคาดการณ์ผลผลิตออ้ยภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในปี 2564/2565 
จาก 590 ลา้นตนั เหลือ 586.1 ลา้นตนั เน่ืองจากภยัแลง้  เพิ่มการผลิตน ้ าตาลจาก 35.5 ลา้นตนั เป็น 36.1 ลา้นตนั 
ในขณะท่ีการผลิตเอทานอลลดลงจาก 26.6 พนัลา้นลิตร เป็น 25.8 พนัล้านลิตร อย่างไรก็ตามในเขต Mineiro 
Triangle ไม่ไดรั้บผลกระทบมากเท่ากบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในตะวนัออกเฉียงใต ้
 วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 NovaBio รายงานว่า ฤดูกาลเก็บเก่ียวในภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือของ
บราซิลใกลจ้ะส้ินสุดลงแลว้ และขณะน้ีผลผลิตออ้ยสูงูึง 51.16 ลา้นตนั ลดลง 0.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีฝนตก
ไม่สม ่าเสมอ   อยา่งไรก็ตาม Sindacucar ตั้งขอ้สังเกตวา่ โรงงานน ้ าตาลสามารูเพิ่มการผลิตน ้ าตาลได ้4.9% เป็น 
2.95 ลา้นตนั เพื่อใชป้ระโยชน์จากความตอ้งการจากเอเชียและค่าเงินท่ีอ่อนตวั 

เอเชีย 

วนัท่ี 1 เมษายน 2564 สมาคมออ้ยและน ้ าตาลของเวียดนาม กล่าวว่า ความเคล่ือนไหวของรัฐบาล
เวียดนามในการด าเนินการเรียกเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดส าหรับการน าเข้าน ้ าตาลจากไทย ช่วยให้ราคา
น ้ าตาลในประเทศเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้โรงงานข้ึนราคาออ้ย  อย่างไรก็ตามเป็นท่ีกงัวลว่าการจ ากดัการ
น าเขา้อยา่งเป็นทางการจะน าไปสู่การลกัลอบน าเขา้น ้าตาล 
 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 กระทรวงพาณิชยข์องปากีสูานออกแนวทางเก่ียวกบัโควตา้การน าเขา้น ้ าตาล
ทรายขาว 500,000 ตนั ท่ีอนุญาตให้น าเขา้จากอินเดีย  ผูน้  าเขา้จะไดรั้บการจดัสรรโควตา้ตามล าดบัก่อนหลงั
จนูึงส้ินเดือนมิูุนายน  ในขณะเดียวกนัโรงงานน ้ าตาลไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ร่วม  สมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่ง
ปากีสูาน (PSMA) ร้องเรียนวา่ การน าเขา้น ้ าตาลรวมทั้งโควตา้จากอินเดียจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีการขาย 17%  
ส่ิงน้ีจะท าใหน้ ้าตาลท่ีผลิตในประเทศเสียเปรียบ 



 

www.sugarzone.in.th 

4 
 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รัฐบาลปากีสูานประกาศยกเลิกการหา้มน าเขา้น ้าตาลจากอินเดีย และอนุญาต
ให้น าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 500,000 ตนั ตามประกาศอยา่งเป็นทางการ  Traders ไดท้  าการตรวจสอบและน ้ าตาล
อินเดียอาจมีราคา 410-420 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั FOB  ขณะท่ีตวัแทนจ าหน่ายตั้งขอ้สังเกตว่า การท่ีสามารูส่ง
น ้าตาลทางบกไดจ้ะท าใหร้าคาลดลงไปอีก ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชยข์องปากีสูานอนุญาตให้โรงงานน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบ 
300,000 ตนั ไดจ้นูึงส้ินเดือนมิูุนายนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศปากีสูาน เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
ธนาคารอนุญาตให้โรงงานจ่ายเงินไดู้ ึง 100% ของมูลค่าการน าเขา้น ้ าตาลตามสัญญาล่วงหนา้  รัฐบาลปรับลด
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบจาก 5.5% เป็น 0.25% แต่เตือนวา่อาจเพิ่มข้ึนไดอี้กหาก
เห็นว่ามีสต็อกน ้ าตาลในประเทศเพียงพอ น ้ าตาล 300,000 ตนัเป็นส่วนหน่ึงของการน าเขา้ 800,000 ตนั ท่ีได้มี
การประกาศไปเม่ือเดือนมกราคม ตามการรายงานของส่ือทอ้งู่ินซ่ึงน ้าตาลอีก 500,000 ตนั ไดรั้บอนุญาตภายใต ้
Trading Corporation of Pakistan 
 วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 การส้ินสุดฤดูการผลิตท่ีรัฐปัญจาบและผลผลิตน ้ าตาลสูงูึง 3.73 ล้านตนั 
เพิ่มข้ึน 12% เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีน ้ าตาลส่วนเกิน 300,000-400,000 ตนั ขอ้มูลอย่างเป็นทางการแสดงให้
เห็นว่า ขณะน้ีอุปทานน ้ าตาลของปากีสูานจะข้ึนอยู่กับฤดูกาลใน Sindh และอัตราการใช้อ้อย  โดยรวม
ปากีสูานอาจไม่สามารูผลิตน ้ าตาลไดม้ากกวา่ 5.4 ลา้นตนั ในปีน้ีหากผลผลิตใน Sindh ต ่ากวา่ 1.8 ลา้นตนั ซ่ึง
อาจท าให้มีการน าเขา้มากข้ึน  มติในตอนน้ียงัคงเป็นน ้ าตาล 5.5-5.8 ลา้นตนั ซ่ึงน่าจะเพียงพอเม่ือเพิ่มการน าเขา้
และสต็อกน ้ าตาลในประเทศก่อนหน้าน้ี  ขณะท่ีโฆษกของรัฐบาลปากีสูาน กล่าวว่า ในปีน้ีปากีสูานจะไม่
เผชิญกบัปัญหาการขาดแคลนน ้าตาล 
 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 รัฐบาลอินเดียก าหนดโควตา้การขายน ้ าตาลของโรงงานในเดือนเมษายนไวท่ี้ 
2.2 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 400,000 ตนั จากปีก่อน และเพิ่มข้ึน 100,000 ตนั จากเดือน ก่อนหน้า แหล่งข่าวกล่าวว่า 
ความตอ้งการในประเทศอาจไม่เพียงพอส าหรับโรงงานท่ีจะขายได้ตามโควตา้ ส่วนทางด้านรัฐพิหาร Bharat 
Sugar Mills มีการผลิตเอทานอล 75,000 ลิตร/วนั 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โรงงานน ้ าตาลในรัฐมหาราษฏระกล่าววา่พวกเขาไม่สามารูช าระค่าออ้ยได้
เน่ืองจากราคาขายขั้นต ่า (MSP) ต ่าเกินไป  และแยง้ว่าควรจะเพิ่มข้ึนจาก 31 รูปี/ กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) 
เป็น 34.5 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐ / กก.)  โรงงานหลายแห่งตอ้งพึ่ งพาการส่งออกเพื่อให้มีเงินหมุนเวียน
เพียงพอ ในขณะท่ีโรงงานบางแห่งยงัคงขายต ่ากวา่ราคาขายขั้นต ่า MSP เพื่อให้โรงงานมีสภาพคล่อง  เกษตรกรขู่
วา่จะประทว้งเวน้แต่จะมีการช าระค่าออ้ยในเร็วๆน้ี  

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 สมาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
อินเดียมีสตอ็กน ้าตาลอยูท่ี่ 21.867 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 6% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในช่วงเวลาดงักล่าว 
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มีโรงงานน ้ าตาล 404 โรงงาน เทียบกบั 383 โรงงาน ในปีท่ีแลว้  โรงงานไดข้ายน ้ าตาลในเดือนตุลาคม 2563 - 
กุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 10.714 ล้านตนั มากกว่าโควตา้ท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ท่ี 10.4 ลา้นตนั       อย่างไรก็ตาม
ยอดขายน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระต ่ากวา่โควตา้ 24.3% ขณะท่ียอดขายในรัฐอุตรประเทศสูงกวา่โควตา้ 17.41% 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ราคาน ้ าตาลหน้าโรงงานในรัฐมหาราษฏระลดลงเหลือ 2,900 รูปี/100 กก. 
(39.6 เหรียญสหรัฐฯ/100 กก.) ต ่ากว่าราคาขายขั้นต ่า(MSP) ท่ี 3,100 รูปี/100 กก. (42.3 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 
เน่ืองจากความตอ้งการท่ีลดลง  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม รัฐมหาราษฏระผลิตน ้ าตาลได ้9.97 ลา้นตนั และโรงงาน
น ้าตาล 68 โรงงาน ไดปิ้ดหีบไปแลว้ 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เกษตรกรในรัฐมหาราษฏระกงัวลวา่โรงงานในทอ้งู่ินจะไม่สามารูหีบออ้ย
ได้ทั้ งหมด และบางส่วนอาจต้องการขายพืชผลในรัฐกรณาฏกะ  นอกจากน้ีอ้อยบางส่วนยงัููกทิ้งไวใ้นไร่
เน่ืองจากแรงงานตอ้งรอเขา้มาตรการกกักนัเน่ืองจากการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส 
 นอกจากน้ี ISMA ยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ ขอ้เสนอในการติดฉลากค าเตือนส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีปริมาณน ้ าตาลสูงนั้น
เป็นไปตามค าแนะน าด้านสุขภาพทัว่โลก ซ่ึงไม่ไดส้ะทอ้นูึงความเป็นจริงในอินเดีย   การบริโภคน ้ าตาลใน
อินเดียอยูใ่นกลุ่มท่ีต ่าท่ีสุดในโลก และสามารูช่วยแกปั้ญหาการขาดสารอาหารได ้

วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 MEIR Commodities India รายงานว่า โรงงานน ้ าตาลของอินเดียไดล้งนามใน
สัญญาส่งออก 4.6 ล้านตนั ภายในส้ินเดือนเมษายน และสามารูส่งออกได้รวม 5.5-6 ล้านตนั ในการผลิตปี 
2563/2564  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากประมาณการเบ้ืองตน้ท่ี 5 ลา้นตนั  All-India Sugar Traders Association (AISTA) เห็น
พอ้งกนัว่าการส่งออกสามารูบรรลุเป้าหมาย 6 ลา้นตนั แมว้่าราคาตลาดโลกจะลดลงเล็กน้อย  ในทางตรงกนั
ขา้มการจดัอนัดบัและการวิจยัของอินเดีย (Ind-Ra) มีการตั้งขอ้สังเกตวา่ การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ และการ
เร่ิมตน้การเก็บเก่ียวของบราซิลท่ีก าลงัจะมาูึง ท าให้ควรจ ากดัการส่งออกไวท่ี้ 5.4 ลา้นตนัเทียบกบั 5.7 ลา้นตนั 
ในปีท่ีแลว้  อยา่งไรก็ตามการส่งออกจะยงัคงช่วยใหโ้รงงานมีรายไดแ้ละสามารูจ่ายค่าออ้ยได ้

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 สมาคมน ้ าตาลแห่งอินโดนีเซีย (AGI) และสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งชาว
อินโดนีเซีย (APTRI) กล่าววา่ การตดัสินใจของรัฐบาลในการอนุญาตให้โรงงานแปรรูปน ้าตาลทรายดิบ 646,000 
ตนั นั้นเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได ้เน่ืองจากสตอ๊กน ้าตาลท่ีบรรจุได ้804,000 ตนั  แต่ไม่เห็นดว้ยกบั
การตดัสินใจของรัฐบาลท่ีจะจดัสรรการน าเขา้น ้าตาลทรายขาวเพิ่มเติม 150,000 ตนัใหก้บั PT RNI และ PTPN III 
โดยอา้งวา่ จะท าให้เกิดน ้ าตาลเกินดุล  ในขณะเดียวกนั RNI กล่าวว่า การน าเขา้มีความจ าเป็น เพื่อให้แน่ใจวา่มี
อุปทานเพียงพอก่อนูึงเดือนรอมฎอน และพร้อมท่ีจะกระจายการน าเขา้ 75,000 ตนั 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 หน่วยงานก ากับดูแลด้านน ้ าตาล (SRA) ของฟิลิปปินส์จะจดัสรรปริมาณ
น ้าตาลของประเทศใหก้บัตลาดในประเทศทั้งหมด และจะยกเลิกโควตา้ท่ีจดัสรรใหก้บัการส่งออกไปยงัสหรัฐฯ  
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โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี 4 เมษายน หน่วยงานได้ตั้ งเป้าการผลิตไวท่ี้ 2.19 ล้านตนั ในตอนแรก แต่ ณ ส้ินเดือน
กุมภาพนัธ์ผลิตไดเ้พียง 1.22 ลา้นตนั เท่านั้น เน่ืองจากเหตุการณ์ La Nina และพายไุตฝุ้่ น 
 วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 สมาชิกของหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นน ้าตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) เรียกร้องให้
ยกเลิกโควตา้ท่ีจดัสรรไวส้ าหรับการส่งออกไปยงัสหรัฐฯโดยอา้งวา่ผลผลิตในปีน้ีจะไมู่ึง 2.19 ลา้นตนั ตามท่ี
คาดไวเ้น่ืองจากมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต ่า  สมาพนัธ์สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล (Confed) ยงัขอให้ยกเลิกโควตา้ แมว้่า
ผูดู้แลระบบ SRA จะกล่าวเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์วา่ ฟิลิปปินส์จะมีส่วนเกินท่ีตอ้งส่งออก 

แอฟริกา 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เคนยาจะตอ้งน าเขา้น ้ าตาล 210,000 ตนั ในปี 2564 ซ่ึงลดลงจาก 250,000 ตนั 
เม่ือปีท่ีแลว้ เน่ืองจากมีผลผลิตน ้ าตาลในประเทศ 660,000 ตนั ตามท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว ้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตออ้ย
ในประเทศ รัฐบาลได้เพิ่มราคาอ้อยจาก 3,700 KES/ตัน (33.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เป็น 4,040 KES/ตนั (36.9 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน นอกจากน้ียงับอกกบัโรงงานว่าตอ้งเก็บเก่ียวออ้ยทั้งหมดท่ีท าสัญญา
ภายใน 24 เดือน 
 

วจิารณ์และความเห็น  
ราคาน ้าตาลตลาดโลกยงัปรับลงต่อเน่ือง เป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกในเร่ืองของการแพร่ระบาดของ

โคโรน่าไวรัสรอบใหม่และการชะลอการใชว้คัซีนบางตวั ประกอบกบัข่าวหลกัเร่ืองการท่ีบราซิลจะตอ้งมีการ 

Lockdown อีกคร้ัง ส่งผลกระทบใหร้าคาเอทานอลในบราซิลลดลงอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งค่าเงินเรียวบราซิลท่ีเร่ิม

กลบัมาอ่อนค่าอีกคร้ังท าใหก้องทุนลดการูือตัว๋ซ้ืออยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีปัจจยัพื้นฐานยงัคงดูดีแต่โดนปัจจยั

ภายนอกส่งผลต่อตลาดมากกวา่ในช่วงน้ี คาดวา่ตลาดยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจาการเทขายของกองทุน ทั้งน้ีตลาด

จะอยูใ่นช่วงพกัตวัต่อไปก่อน 

ส าหรับสูานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ปรากฎวา่ไดู้ ือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 152,783 ล็อต หรือประมาณ 7.76 ลา้นตนั ลดลง 16,341 ล็อต ประมาณ 

830,122.8 ตนั หรือ 9.66% เม่ือเทียบกบัท่ีูือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 169,124 ล็อต หรือประมาณ 8.59 

ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (23 มีนาคม 2564) และเทียบกบัท่ีูือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น

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

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5 เมษายน 2564 
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