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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 

  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (30 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2563) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 49 

ของปี 2563 ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนตลอดสัปดาห์ และปรับตวัลดลงทุกเดือนเม่ือเทียบกบั

สัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลงจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง และการอ่อนค่าลง

ของเรียลบราซิลเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ท่ีลดลง -0.32% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน (วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2563) ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการส่งออกจากผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิล หลงัจากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้าตาลมี

การขยบัตวัสูงข้ึนจากการปรับตวัสูงข้ึนของราคาน ้ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ 1% ส่งผลใหน้กัเก็งก าไรถือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลเพิ่มข้ึนและเป็นผลดีต่อราคาเอทานอล นอกจากน้ีการแขง็ค่าข้ึนของเงินเรียลบราซิลท่ีปรับตวัข้ึนอยา่ง

รวดเร็วกวา่ 1.76% เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ (วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563) ส่งผลดีต่อราคาน ้าตาล และในช่วงปลาย

สัปดาห์ราคาน ้าตาลมีการปรับตวัลดลงอีกคร้ัง เน่ืองจากยอดส่งออกน ้าตาลท่ีพุง่สูงข้ึนของบราซิลส่งผลกระทบ

ต่อราคาน ้าตาล โดยเดือนพฤศจิกายน 2563 บราซิลส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน 60% จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็น 

3.1 ลา้นตนั ส่วนปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆท่ีส่งผลลบต่อราคาน ้าตาลยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 

 ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 14.33-14.91  เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 14.44 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.38 เซนต ์ หรือ 2.56%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.73-14.19 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ย

ท่ี 13.84 เซนต ์ลดลง 0.18 เซนต ์ หรือ 1.28%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
4 ธนัวาคม 2563 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน 2563 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2564 14.91 14.33 14.44 14.82 -0.38 

พฤษภาคม 2564 14.19 13.73 13.84 14.02 -0.18 
กรกฎาคม 2564 13.68 13.21 13.37 13.48 -0.11 
ตุลาคม 2564 13.61 13.15 13.31 13.41 -0.10 
มีนาคม 

มีนาคม 

2565 13.95 13.55 13.66 13.78 -0.12 
พฤษภาคม 2565 13.49 13.22 13.26 13.41 -0.15 
กรกฎาคม 2565 13.24 13.00 13.03 13.21 -0.18 
ตุลาคม 2565 13.24 12.96 12.99 13.20 -0.21 
มีนาคม 2566 13.39 13.17 13.20 13.41 -0.21 
พฤษภาคม 2566 13.08 12.84 12.87 13.07 -0.20 
กรกฎาคม 2566 12.90 12.62 12.63 12.86 -0.23 
ตุลาคม 2566 12.88 12.60 12.60 12.84 -0.24 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 Investing.com รายงานวา่ การปรับตวัข้ึนของราคาน ้าตาลทรายดิบตลาด

ล่วงหนา้ในช่วง 7 เดือนท่ีผา่นมา เป็นการปรับตวัข้ึนยาวนานท่ีสุดในรอบ 15 ปี สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือน

มีนาคม 2564 เพิ่มข้ึน 65% จากระดบัต ่าสุดในเดือนเมษายนและเพิ่มข้ึน 10% ในปีน้ี อยา่งไรก็ตามหวัหนา้ 

Archer Consulting แยง้วา่ ตลาดไดต้อบสนองต่อปัจจยับวกไปแลว้ส าหรับสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ดว้ยเหตุน้ี

จึงอาจท าให้ราคาสูงกวา่ 15 เซนต/์ปอนดเ์ป็นไปไดย้าก นกัวเิคราะห์จาก Price Futures Group กล่าวเพิ่มเติมวา่ 

ราคาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีอ่อนตวัลงจะท าหนา้ท่ีเป็นเพดานของราคาน ้าตาล  

อเมริกาใต้ 
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  Rural Clima  รายงานวา่ ในบราซิลจะมีฝนตกมากข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยป้องกนั

ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่อพืชผลไดดี้ เช่น ขา้วโพด และออ้ยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากฝนท่ีตกชุก

ในเดือนธนัวาคม เน่ืองจากพฤศจิกายนเป็นหน่ึงในเดือนท่ีแหง้แลง้ท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ 

ขณะท่ี Archer Consulting กล่าววา่ โรงงานไดมี้การท าราคาขายล่วงหนา้ไปแลว้ประมาณ 11.25 ลา้นตนั 

น ้าตาล 25 ลา้นตนั ท่ีคาดวา่จะส่งออกส าหรับการเก็บเก่ียวคร้ังต่อไป โดยราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 12.50 เซนต/์ปอนด ์ 

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  Petrobras ประกาศวา่จะลดราคาน ้ามนัเบนซิน  ณ หนา้โรงกลัน่ลง 2% มีผล

ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม ขณะท่ี UNICA ตั้งขอ้สังเกตวา่ ความตอ้งการน ้ามนัเบนซินฟ้ืนตวัเร็วกวา่ไฮดรัส ส่วนหน่ึง

เป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นภาคเหนือ-ตะวนัออกเฉียงเหนือ (NNE) ของบราซิล ซ่ึงไฮดรัสมี

ความสามารถในการแข่งขนันอ้ย 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  มีการคาดการณ์วา่ปริมาณน ้าฝนในบราซิลจะกลบัสู่ภาวะปกติในสัปดาห์หนา้ 

มีการบนัทึกปริมาณน ้าฝนใน Espirito Santo, Minas Gerais และ Mato Grosso รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ เม่ือมองไป

ขา้งหนา้มีความกงัวลวา่ความแหง้แลง้ในฤดูกาลน้ีอาจท าใหมี้หนอนเจาะออ้ยสูงข้ึนในปีการผลิตหนา้ 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  ศุลกากร รายงานวา่ เดือนตุลาคมบราซิลส่งออกน ้าตาลทรายดิบ 3.0967 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.936 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคมของปีท่ีผา่นมา และการส่งออกตั้งแต่เดือนเมษายนรวมกวา่ 25 

ลา้นตนั 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  CanaOnline & Canal Rural รายงานวา่ ในบราซิลจะเกิดฝนขาดช่วง ใน

ระหวา่งเดือนตุลาคม - ธนัวาคม เน่ืองจากปรากฎการณ์ La Nina โดยในเดือนธนัวาคมจะไดรั้บปริมาณน ้าฝน

นอ้ยท่ีสุดท่ี 100 มล. ซ่ึงคาดวา่จะยงัคงส่งผลไปจนถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2564 ขณะท่ี Somar Meteorologia 

คาดการณ์วา่ La Nina อาจจะอยูจ่นถึงกลางปี 2564 โดยเสริมวา่การปลูกขา้วโพดรอบท่ีสองจะไดรั้บผลกระทบ 

 

 



 

www.sugarzone.in.th 

 

3 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 Safras Agencia รายงานวา่ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน การส่งออกน ้าตาลทรายดิบ

ของบราซิลมีผลก าไรมากกวา่ขายไฮดรัสในประเทศ 16.45% ซ่ึงท าก าไรนอ้ยกวา่ราคาน ้าตาลคริสตลัในประเทศ 

27.91%  

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 Cogo รายงานวา่ ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ส าหรับปีการผลิต 

2563/2564 ตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิตจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน มีการส่งออกเอทานอล 1.94 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 

41% จากปีก่อน ขณะท่ียอดขายในประเทศลดลง 16% เป็น 17.1 พนัลา้นลิตร การส่งออกน ้าตาลของประเทศ

เพิ่มข้ึน 73% ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 

ยุโรป 

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 Sugar.ru รายงานวา่ เดือนพฤศจิกายน รัสเซียส่งออกน ้าตาล 30,000 ตนั    ท า

ใหย้อดรวมของการส่งออกตั้งแต่เร่ิมฤดูการผลิตเป็น 230,000 ตนั ซ่ึงรัสเซียสามารถส่งออกน ้าตาลไดท้ั้งหมด 

350,000-400,000  ตนั ในฤดูกาลน้ี 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  ตวัแทนของ Sucden รายงานวา่ อุปทานน ้าตาลในรัสเซียลดลงอยา่งรวดเร็ว 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกและราคาท่ีสูงข้ึนอาจบีบการส่งออกหยดุลงในปีหนา้ ขณะท่ีกระทรวงเกษตร 

ระบุวา่รัสเซียส่งออกน ้าตาลทรายขาว 121,700 ตนั ช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีท่ี

แลว้เกือบ 50% แมว้า่การส่งออกน ้าตาลทรายดิบจะสูงถึง 35,300 ตนั ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้ 2.8 เท่า 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 IKAR เพิ่มประมาณการผลผลิตน ้าตาลของรัสเซียในปีน้ีจาก 4.9 ลา้นตนั 

เป็น 5.05-5.20 ลา้นตนั รวมทั้งน ้าตาลจากน ้าเช่ือมและกากน ้าตาลเน่ืองจากผลผลิตต่อไร่ และปริมาณน ้าตาลใน

บีทสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ก่อนหนา้น้ี Sugar.Ru ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ ราคากากน ้าตาลอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงอาจ

หมายความวา่ ไม่ใช่กากน ้าตาลทั้งหมดท่ีจะเปล่ียนเป็นน ้าตาล ท าใหอ้าจสูญเสียน ้าตาล 150,000 ตนั หกัออกจาก 

5.234 ลา้นตนั ทึคาดวา่จะผลิตไดใ้นปีน้ี  

อน่ึงกระทรวงเกษตรของรัสเซีย รายงานวา่ Krasnodar ผลิตน ้าตาลจากบีทได ้850,000 ตนั 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  พื้นท่ีบีทในฝร่ังเศสในปีหนา้อาจใกลเ้คียงกบัปีน้ี เน่ืองจากการยกเลิกการหา้ม

ใชส้าร neonicotinoid และเงินทุนของรัฐบาลพร้อมกบัการฟ้ืนตวัของราคาน ้าตาลและเอทานอลตาม รายงานของ

สหภาพ CGB  ผลผลิตในปีน้ีอาจลดลง 30% เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 5 ปีท่ี 27 ลา้นตนั เน่ืองจากโรคใบเหลือง ท า

ใหผ้ลผลิตต่อ  แฮกแตลดลงเหลือ 65 ตนั/แฮกแต 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ ความเสียหายของบีทในฝร่ังเศสท่ีเกิดจากโรค

ใบเหลืองนั้นรุนแรงกวา่ท่ีคาดไวแ้ละโรคน้ีก าลงัระบาดในพื้นท่ีมากข้ึน ผูป้ลูกบีทตั้งขอ้สังเกตวา่ ผลผลิตเฉล่ีย

จนถึงปัจจุบนัลดลงเหลือ 61.5 ตนั/แฮกแต ซ่ึงลดลง 27% เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 5 ปี โดยมีปริมาณน ้าตาล 16% 

การเก็บเก่ียวอาจใชเ้วลาเพียง 94 วนั เม่ือเทียบกบั 118 วนั ในปี 2562 และ 138 วนั ในปี 2560 นอกจากน้ี CGB  
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ยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ การส่งออกน ้าตาลและเอทานอลไปยงัสหราชอาณาจกัรอาจประสบปัญหาเน่ืองจาก

สถานการณ์ยงัไม่แน่นอนของBrexit โดยปกติฝร่ังเศสจะส่งออกน ้าตาล 300,000-400,000 ตนั/ปี และเอทานอล 2 

ลา้นลิตร/ปี ไปยงั สหราชอาณาจกัร แมว้า่การจดัส่งในปีน้ีจะนอ้ยลงเน่ืองจากผลผลิตต่อแฮกแตไม่ดี 

เอเชีย 

4 ธนัวาคม 2563 กระทรวงการคา้ของเวยีดนาม รายงานวา่ การส่งออกน ้าตาลของเวยีดนามไปยงั
สหภาพยโุรปอาจเพิ่มข้ึน 8% ภายในปี 2568 จากขอ้ตกลงการคา้เสรีสหภาพยโุรป - เวยีดนาม (EVFTA) ท่ี
ด าเนินการในเดือนสิงหาคม ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวเวยีดนามสามารถส่งออกน ้าตาลทรายขาว 10,000 ตนั และ
อีก 10,000 ตนั ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าตาล 80% โดยไม่เสียภาษี 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 พื้นท่ีออ้ยในจงัหวดั Thanh Hoa ของเวยีนดนามลดลงเหลือ 17,000 แฮกแต 

ในปีการผลิต 2563/2564 จากเดิม 28,000 แฮกแต ในปี 2559 อยา่งไรก็ตามทางจงัหวดัพยายามส่งเสริมการปลูก

ออ้ย แมจ้ะมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลงการคา้ ATIGA ในปีน้ี ซ่ึงอนุญาตใหน้ าเขา้น ้าตาลได ้

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปีการผลิต 2563/2564 อาจต ่ากวา่ท่ี ISMA 

คาดการณ์ไวถึ้ง 1 ลา้นตนั จากการคาดการณ์ของ ISMA ท่ี 31 ลา้นตนั ผลผลิตต่อไร่ท่ีลดลงรวมกบัการ

เปล่ียนไปผลิตกูร์และเอทานอลท่ีมากข้ึนท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลลดลง กรรมาธิการน ้าตาลของรัฐมหาราษฏระ 

กล่าววา่ ผลผลิตออ้ยของรัฐอยูใ่นระดบัต ่า แต่อาจเพิ่มข้ึนในภายหลงัในช่วงเก็บเก่ียว คาดวา่การผลิตน ้าตาลจะ

สูงถึง 9.9 ลา้นตนั และเอทานอล 1.1 พนัลา้นลิตร ในฤดูกาลน้ี 

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  Safras & Mercado รายงานวา่ ราคาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบล่วงหนา้ปรับตวั

สูงข้ึน ตามการชะลอตวัหรือการขาดการอุดหนุนการส่งออกของอินเดีย ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการขาดดุลน ้าตาล

ในปี 2564 อยา่งไรก็ตาม USDA เปิดเผยประมาณการน ้าตาลส่วนเกิน 8 ลา้นตนั ซ่ึงท าใหร้าคาน ้าตาลลดลง และ

ราคาอาจจะลดลงอีกจากการประกาศอุดหนุนการส่งออกของอินเดีย 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 สมาคมพอ่คา้น ้าตาลของบอมเบย ์รายงานวา่ กระทรวงการคลงัของอินเดียได้

ปฏิเสธขอ้เสนอใหม่ส าหรับการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลท่ีลดลงเหลือ 9.5 รูปี/กก. (0.13 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

เทียบกบั 10.5 รูปี/กก. (0.14 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในปีการผลิต 2562/2563 และจะมีการติดต่อพูดคุยกนัเพิ่มเติม

หลงัจากน้ี ซ่ึงทางกระทรวงอาหาร กล่าวเสริมวา่ โรงงานน ้าตาลในรัฐมหาราษฏระเร่ิมขายน ้าตาลต ่ากวา่ราคา

ขายขั้นต ่า  

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย ISMA รายงานวา่ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

อินเดียผลิตน ้าตาลได ้4.29 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.218 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ขณะท่ีโรงงาน

น ้าตาล 408 โรงงาน ก าลงัด าเนินการผลิต เม่ือเทียบกบั 309 โรงงาน ในปีท่ีแลว้ รัฐอุตรประเทศผลิตน ้าตาลได ้ 
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1.265 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบั 1.146 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ ขณะท่ีโรงงานน ้าตาล 158 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระผลิต

น ้าตาลได ้1.572 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 138,000 ตนั ท่ีผลิตไดจ้าก 71 โรงงานในปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 Money Control & The Economic Times  รายงานวา่ รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมของอินเดีย ก าลงัใหค้วามสนใจกบัการเพิ่มก าลงัการผลิตเอทานอลใน

ระหวา่งการประชุมเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ นอกจากน้ีแหล่งข่าวยงักล่าวอีกวา่ดูเหมือนวา่เขาไม่ค่อยกระตือรือร้นท่ีจะ

พูดคุยเร่ืองการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาล ขณะท่ี รัฐมนตรี กล่าววา่ รัฐบาลจะประกาศมาตรการใหม่เพื่อ

สนบัสนุนเอทานอล  

วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 ส่ือทอ้งถ่ินในมลฑณยนูนาน รายงานวา่ โรงงานน ้าตาล 8 โรงงาน เร่ิมเปิดหีบ

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม ซ่ึงส่งผลใหร้าคาน ้าตาลเก่าลดลง ส่วนในมลฑณกวางสีมีโรงงานน ้าตาล 50 โรงงาน ก าลงั

ด าเนินการ คิดเป็น 65 % ของโรงงานทั้งหมด   

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปของจีน รายงานวา่ การผลิตน ้ าตาล

ภายในประเทศ และ การน าเขา้น ้าตาลจ านวนมากของฮ่องกง ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 4 รวมถึงการ

กลบัมาระบาดอีกคร้ังของไวรัสโคโรนา อาจส่งผลกดดนัราคาน ้าตาล ซ่ึงจีนคาดวา่จะผลิตน ้าตาล 10.5 ลา้นตนั 

ในฤดูการผลิตน้ี ในขณะท่ีความตอ้งการในประเทศอาจจะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  TASS รายงานวา่ ราคาน ้าตาลในเกาหลีเหนือเพิ่มข้ึน 4 เท่า เน่ืองจากชายแดน

ท่ีติดกบัจีนถูกปิดเพื่อหยดุการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563  มีการคาดการณ์วา่ปริมาณน ้าฝนในบราซิลจะกลบัสู่ภาวะปกติในสัปดาห์หนา้ 

มีการบนัทึกปริมาณน ้าฝนใน Espirito Santo, Minas Gerais และ Mato Grosso รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ เม่ือมองไป

ขา้งหนา้มีความกงัวลวา่ความแหง้แลง้ในฤดูกาลน้ีอาจท าใหมี้หนอนเจาะออ้ยสูงข้ึนในปีการผลิตหนา้ 

โอเชียเนีย 
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  WKS Consulting รายงานวา่ ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน ออสเตรเลียหีบออ้ยไป

แลว้ 30.6 ลา้นตนั โดยเหลืออีก 500,000 ตนั ซ่ึงน่าเสร็จส้ินวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 การผลิตน ้าตาลอาจลดลง

เหลือ 4.25 ลา้นตนั หรือนอ้ยกวา่ เน่ืองจากผลผลิตต่อไร่ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบั 4.3 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 และ

ในปี 2564 การหีบออ้ยอาจเพิ่มข้ึนเป็น 33.7 ลา้นตนั  

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หวัหนา้สมาคม Canegrowers ของควนีส์แลนดแ์ละออสเตรเลีย  ราย 

งานวา่ การพิจารณาขององคก์ารการคา้โลก (WTO) เก่ียวกบัการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลของอินเดียจะมีข้ึน

ทางออนไลน์ในอีกไม่ก่ีสัปดาห์น้ี ซ่ึงล่าชา้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเน่ืองจากโคโรนาไวรัส ซ่ึงคาดวา่จะมีผล

ตดัสินภายในปี 2564 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลในรัฐอุตรประเทศ กล่าววา่ การอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลหลงัปี 

2566 จะไม่ไดรั้บอนุญาต ภายใตก้ฎขององคก์ารการคา้โลก 
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วจิารณ์และความเห็น  
 
 ปัจจยัทางดา้นลบท่ีส่งผลต่อตลาดในช่วงท่ีผา่นมามีทั้งตวัเลขการผลิตของภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ี

เพิ่มข้ึนจากท่ีคาดไวก่้อนหนา้น้ี และตวัเลขการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการท่ีกองทุนและนกัเก็งก าไรมีการ

เทขายตัว๋ซ้ือออกมาตลอด อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ณ ช่วงเวลาน้ีคือ การประกาศการสนบัสนุนการ

ส่งออกของรัฐบาลอินเดีย ทั้งน้ีปัจจยัทางดา้นเทคนิคยงัถือวา่ ตลาดยงัมีโอกาสข้ึนบา้ง เน่ืองจากแนวรับส าคญัยงั

ยนือยูไ่ด ้แต่ถา้ตลาดหลุดแนวรับ 14.27 เซนต/์ปอนด ์อาจท าใหต้ลาดมีโอกาสลงแรงอีกคร้ัง 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 220,173 ล็อต หรือประมาณ 11.18 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net 

Long) จ  านวน 250,287 ล็อต หรือประมาณ 12.71 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  (24  พฤศจิกายน  2563) และ

เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั 

(27 กนัยายน 2559)   

 

------------------------- 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7 ธันวาคม 2563 

 


