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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
ตลาดน้ าตาลทรายดิ บนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (5-9 กรกฎาคม 2564) ซึ่ งเป็ นสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2564
ราคาน้ าตาลทรายดิบลดลงอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งสัปดาห์ ก่อนที่จะปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายด้วยราคาที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับการรายงานสัปดาห์ก่อน เนื่ องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นของบราซิ ลในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนได้ลดลงและดู
เหมื อนว่าจะสร้ างความเสี ยหายน้อยกว่าที่เคยกลัวก่อนหน้านี้ รวมถึ งอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลลบต่อราคาน้ าตาลคื อ
ราคาน้ ามันดิบที่ลดลงมากกว่า 1% สู่ ระดับต่าสุ ดในรอบ 2 สัปดาห์ ซึ่งทาให้ราคาเอทานอลลดลง และอาจกระตุน้ ให้
โรงงานน้ าตาลของบราซิ ลหันไปผลิตน้ าตาลมากกว่าเอทานอลส่ งผลให้ปริ มาณน้ าตาลเพิ่มขึ้น
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 16.19-18.25 เซนต์ และ
ปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 17.28 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.21 เซนต์ หรื อ 1.18% และราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 16.44-18.49 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 17.66 เซนต์
ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.62 เซนต์ หรื อ 3.46%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
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ราคา
ราคาปิ ดเมื่อวันที่
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เปลี่ยนแปลง
เดือนกาหนดราคา
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14.00
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14.00
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ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 Somar Meteorologia กล่าวว่า น้ าค้างแข็งที่เกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลวร้ายที่สุดใน
รอบ 5 ปี ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามมันไม่น่าจะสร้างความเสี ยหายมากนัก ตามการสารวจของโรงงานที่ดาเนินการ
โดย Archer Consulting อ้อยยังมีเวลามากพอที่จะฟื้ นตัว ในทานองเดียวกัน Marex Spectron แย้งว่าน้ าค้างแข็งอาจ
ไม่ทาให้ออ้ ยเสี ยหายมากนัก ด้านองค์การสมาคมผูผ้ ลิตอ้อยแห่ งบราซิ ล (Orplana) กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบมักถูกน้ าค้างแข็ง นอกจากนี้น้ าค้างแข็งยังสามารถเร่ งการเติบโตของอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวได้ ส่ วนทางด้าน
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Czarnikow กล่าวว่า ATR และผลผลิตอ้อยจะเป็ นข้อบ่งชี้ วา่ ได้ความเสี ยหายจากน้ าค้างแข็งมากน้อยเพียงใด ใน
ขณะเดียวกัน CPTEC/INPE คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3วัน ในประเมินผลกระทบ
ขณะที่ Archer Consulting ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งที่วา่ น้ าค้างแข็งอยูเ่ บื้องหลังของการเพิ่มขึ้นของราคาใน
ตลาดซื้ อขายล่วงหน้าน้ าตาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อเมริกาใต้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในเดือนมิถุนายน บราซิ ลส่ งออกน้ าตาล 2.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบ
กับปี ที่แล้ว ทาให้การส่ งออกในเดือนมกราคม-มิถุนายน (H1) อยูท่ ี่ 12.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.2% และสู งที่สุดเป็ น
ประวัติการณ์ยอ้ นหลังไปถึงปี 2554 ตามข้อมูลของ Secex ประเทศจีนเป็ นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดด้วยจานวน
1.49 ล้านตัน ในขณะที่ราคาส่ งออกน้ าตาลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ในขณะเดียวกันเดือนมิถุนายน
มีการส่ งออกเอทานอลประมาณ 310.26 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 10.5% ทาให้การส่ งออกในครึ่ งปี แรกอยูท่ ี่ 1.07 พันล้าน
ลิตร เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ขณะที่ Williams Brasilรายงานเมื่อวันสิ้ นสุ ดสัปดาห์ในวันที่ 7 กรกฎาคม
มีเรื อรอรับน้ าตาลจานวนถึง 47 ลา คิดเป็ น 1.76 ล้านตัน เทียบกับ 36 ลา และน้ าตาล 1.31 ล้านตันในสัปดาห์ก่อน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 BP Bunge Bioenergia กล่าวว่า โรงงานต่างๆ กาลังปรับส่ วนผสมของตนให้หนั
มาผลิตเอทานอลมากขึ้น ซึ่ งอาจนาไปสู่ การขาดแคลนน้ าตาลเมื่อความต้องการจากโรงงานเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4
(Q4) โรงงานกาลังจะนาสต็อกน้ าตาลออกมา โดยรอให้อตั ราค่าระวางลดลง DHL Global Forwarding คาดการณ์วา่
อัตราค่าระวางจะยังคงอยูใ่ นระดับสู งจนถึงตรุ ษจีนปี 2565 และจะผ่อนคลายลงในปี 2566 ขณะที่ Barchart พุ่งเป้ า
ไปที่ราคาน้ ามันดิบที่อ่อนตัวลงซึ่ งจะกดดันราคาเอทานอลของบราซิ ล และอาจกระตุน้ ให้โรงงานผลิตน้ าตาลมาก
ขึ้น
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 OECD และ FAO คาดการณ์วา่ ผลผลิตน้ าตาลของบราซิ ลจะเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านตัน
ผลผลิตของอินเดียจะเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านตัน และของไทยจะเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านตัน ภายในปี 2573
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 Pecege แสดงความกังวลเกี่ ยวกับผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากน้ าค้างแข็งครั้ง
ล่าสุ ด โดยคาดการณ์ ว่าจะสู ญเสี ยผลผลิตและต้นกล้าจะเสี ยหาย ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลคาดว่าจะหี บอ้อยได้
545-550 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ เพื่อผลิตน้ าตาล 34 ล้านตัน ตามการคาดการณ์ของ BP Bunge Bioenergia
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ราคาน้ ามันดิ บที่ ลดลง บวกกับความเห็ นที่ ว่าน้ าค้างแข็งอาจไม่สร้ างความ
เสี ยหายให้กบั อ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลมากนัก ส่ งผลให้ราคาน้ าตาลตลาดนิ วยอร์ คลดลงหลังจากเข้าใกล้
ระดับสู งสุ ดในรอบ 4 ปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 องค์การสมาคมผูผ้ ลิตอ้อยแห่ งบราซิ ล (Orplana) กล่าวว่า มีความเสี่ ยงที่น้ าค้าง
แข็งจะทาให้ออ้ ยอายุนอ้ ยอาจจะต้องปลูกใหม่ ซึ่งสถานการณ์จะชัดเจนขึ้นใน 10 วัน โรงงานน้ าตาลแห่งหนึ่งกล่าว
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เสริ มว่า อ้อยจะเปราะบางมากขึ้นหากต้องเผชิ ญกับน้ าค้างแข็งในเดื อนสิ งหาคม ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลผลิตในฤดูกาล
หน้า
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ในเดือนมิถุนายนบราซิ ลส่ งออกน้ าตาล 2.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับ
ปี ที่แล้ว และสู งสุ ดในรอบ 4 ปี ของเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลที่ได้จากการค้า ยอดส่ งออกสะสมเพิ่มขึ้น 8% ตั้งแต่
เดือนเมษายน-มิถุนายน อยูท่ ี่ 7.4 ล้านตัน น้ าตาลประมาณ 145,000 ตัน ถูกส่ งออกผ่านท่าเรื อเรซี เฟในช่วงมกราคมมิถุนายน เทียบกับ 56,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ด้าน AgriBrasil เผยว่าการส่ งออกข้าวโพดในเดือน
กรกฎาคมจะเพิ่มขึ้นครึ่ งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว เนื่ องจากสัญญาส่ งออกถูกยกเลิกเพื่อสนับสนุ นตลาดในประเทศ
ที่ทากาไรได้มากกว่า การนาเข้าถัว่ เหลืองยังน้อยกว่าปี ที่แล้วมากด้วยจานวนเรื อรอรับถัว่ เหลืองที่ 116 ลา จาก 130
ลาในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ตามรายงานของ Cargonave
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ธนาคาร Itau BBA ตั้งข้อสังเกตว่าราคาสปอตและเส้นโค้งราคาซื้ อขายล่วงหน้า
ชี้ ให้เห็ นว่าการที่บราซิ ลนาเข้าเอทานอลจากสหรัฐฯจะไม่มีผลกาไรตลอดการเก็บเกี่ ยวของบราซิ ล โดยในเดื อน
พฤษภาคม บราซิ ลนาเข้าเอทานอล 15.1 ล้านลิตร ลดลง 65% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ราคาขายปลีกของไฮดรัสในบราซิ ลมีแนวโน้มที่จะยังคงใกล้เคียงกับ 70% ของ
ราคาน้ ามันตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวและสู งกว่าราคาในช่วงนอกฤดูกาล ตามข้อมูลของ Itau BBA โรงงานจะยังเน้น
ผลิ ตน้ าตาลและแอนไฮดรั ส ประกอบกับอุปสงค์ของ Otto Cycle ที่คาดว่าจะฟื้ นตัว 7% ในปี นี้ จะทาให้ราคา
ไฮดรัสสู งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมราคาไฮดรัสถูกกว่าน้ าตาลตลาดนิ วยอร์ ค 4.5% และถูกกว่าราคาน้ าตาลคริ สตัล
ในประเทศของบราซิ ลอยู่ 7.4% ตามข้อมูลของ Safras & Mercado
อเมริกากลาง-เหนือ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการน้ าตาลแห่ งชาติของนิ การากัว (CNPA) กล่าวว่า ในปี นี้ การ
ส่ งออกน้ าตาลของนิการากัวน่าจะลดลง 10,000 ตัน เนื่ องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยและการขาดแคลนตูค้ อน
เทนเนอร์ แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ าตาลตลาดโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่ งน่าจะชดเชยปริ มาณ
การส่ งออกที่ลดลงได้
ยุโรป
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในช่วง 7 วันแรกของเดือนกรกฎาคม การส่ งออกน้ าตาลทางรถไฟของรัสเซี ยสู ง
ถึง 8,000 ตัน ซึ่ งสู งกว่าในเดื อนมิถุนายนที่ส่งออกทั้งเดือนที่ 21,200 ตัน ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากราคาน้ าตาลโลกที่
สู งขึ้น น้ าตาลดิบประมาณ 10,000 ตัน ถูกนาเข้าผ่านทางท่าเรื อโนโวรอสซี สค์ภายใต้โควตาปลอดภาษีจากประเทศ
คีร์กีซสถาน แต่ Sugar.ru ได้ประมาณการว่าน้ าตาลรัสเซี ยจะยังถูกกว่าภายใต้ราคาตลาดโลกปัจจุบนั
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สหภาพยุโรปคาดว่าในปี 2564/2565 จะผลิตน้ าตาลได้ 15.5 ล้านตัน จาก 14.5
ล้า นตัน ในปี 2563/2564 เนื่ อ งจากผลผลิ ต และพื้ นที่ เ พาะปลู ก ที่ สู ง ขึ้ น ตามรายงานแนวโน้ม ระยะสั้ น ของ
คณะกรรมาธิ การยุโรป (EC) การบริ โภคจะลดลงเหลือ 14.8 ล้านตัน จาก 16.4 ล้านตัน ในปี ก่อนหน้า อัน
เนื่ องมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส สิ่ งนี้ จะผลักดันให้สต็อกน้ าตาลเพิ่มขึ้น 28% เป็ น 1.4 ล้านตัน
ขณะเดียวกัน EC คาดการณ์วา่ ในปี 2564 การนาเข้าเอทานอลจะลดลง 25% หรื อประมาณ 1 พันล้านลิตร เนื่องจาก
สต็อกมีจานวนมาก และแม้วา่ อุปสงค์ที่คาดว่าจะข้ามระดับก่อนเกิดโรคระบาดก็ตาม
เอเชีย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตามข้อมูลของสมาคมการค้าน้ าตาลแห่ งอินเดีย (AISTA) รายงานว่า ณ วันที่ 6
กรกฎาคม อินเดียได้ส่งออกน้ าตาล 4.75 ล้านตัน และลงนามในสัญญาส่ งออกไปแล้ว 5.9 ล้านตัน ภายใต้โครงการ
เงินอุดหนุน บางส่ วนมีการทาสัญญาส่ งออก 430,000 ตัน ภายใต้ Open General License (OGL) โดยรวมแล้วคาดว่า
จะส่ งออกประมาณ 700,000 ตัน ภายใต้ใบอนุญาตนี้ ส่ งผลให้ยอดส่ งออกทั้งหมดในปี 2563/2564 อยุท่ ี่ 6.7 ล้านตัน
สมาคมกล่าวว่า ราคาน้ าตาลในท้องถิ่นจะยังคงทรงตัวเนื่ องจากคาดว่าตัวเลขของสต็อกใหม่จะสู งถึง 9-9.5 ล้านตัน
ขณะที่ Dealers กล่าวเสริ มว่า อุปสงค์จานวนมากยังคงถูกจากัดเนื่ องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส แม้วา่ การซื้ อ
ในครัวเรื อนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ วๆ นี้ก็ตาม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สมาคมโรงงานน้ าตาลของอินเดีย ISMA ปฏิเสธว่าอุปสงค์น้ าตาลในประเทศ
ไม่ได้อ่อนแอโดยกล่าวว่ายอดขายน้ าตาลของโรงงานเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว และอาจเกิน 26 ล้านตันใน
ฤดูกาลนี้ จาก 25.3 ล้านตัน ในปี ที่แล้ว สื่ อท้องถิ่นเห็นพ้องต้องกันว่า ความต้องการน้ าตาลจะยังคงแข็งแกร่ งแม้จะ
มีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะสู งกว่า 26 ล้านตัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สมาคมโรงงานน้ าตาลของอินเดี ย ISMA เรี ยกร้องให้รัฐบาลประกาศเงิ น
อุดหนุ นการส่ งออกในฤดูกาลหน้าภายในเดือนหน้า เพื่อเพิ่มการส่ งออกสู งสุ ด คาดว่าในปี 2564/2565 จะสามารถ
ส่ งออกได้ 6 ล้านตัน จาก 6.7-6.8 ล้านตันในปี 2563/2564 สื่ อท้องถิ่ นรายงานว่า อินเดี ยน่ าจะมีสินค้าส่ งออก
มากกว่า 9 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าสหพันธ์โรงงานน้ าตาลสหกรณ์แห่ งชาติของอินเดีย (NFCSF) กล่าวว่า
ในปี 2564/2565 รั ฐมหาราษฏระของอิ นเดี ย คาดว่า จะหี บ อ้อยได้ 125 ล้า นตัน เพิ่ม ขึ้ นจาก 101 ล้านตัน ในปี
2563/2564 เนื่องมาจากมรสุ มที่ดี ข้อมูลสภาพอากาศแสดงให้เห็นว่ารัฐมหาราษฏระตะวันตกได้รับปริ มาณน้ าฝน
ที่สูงกว่าปกติมากในเดื อนมิถุนายน ผลผลิ ตน้ าตาลน่ าจะทรงตัวที่ 11 ล้านตัน จาก 10.6 ล้านตันในฤดูกาลที่แล้ว
เนื่องจากการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอล
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ตามการรายงานของสมาคมน้ าตาลของประเทศจี น พบว่า จนถึ งสิ้ นเดื อน
มิถุนายน โรงงานขายน้ าตาลได้ 6.83 ล้านตัน ลดลงจาก 7.09 ล้านตัน ในปี ที่แล้ว และจีนผลิตน้ าตาลได้ 10.67 ล้าน
ตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้นจาก 10.42 ล้านตัน ในปี ที่แล้ว นักวิเคราะห์กล่าวว่า ตัวเลขของยอดขายที่น่าผิดหวัง
สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ าตาลในประเทศ ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน มีการรายงานราคาขายน้ าตาลสะสมที่ 5,313 หยวน/
ตัน (820 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) เทียบกับ 5,598 หยวน/ตัน (864 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 การค้าตามแนวชายแดนจีน-เมียนมาร์ หยุดชะงักเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของผูต้ ิด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ตามรายงานของสื่ อท้องถิ่นของจีน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มลฑลยูนนานประเทศจีน ปิ ดหี บไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม โดยผลิตน้ าตาล 2.21
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2.17 ล้านตัน ในปี ที่แล้ว ตามการรายงานของสมาคมน้ าตาล ยอดขายน้ าตาลสะสม ณ สิ้ นเดือน
มิถุนายนลดลง 19,000 ตัน มาอยู่ที่ 206,000 ตัน โรงงานมีน้ าตาลในสต็อก 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 102,000 ตัน เมื่อ
เทียบกับปี ที่แล้ว
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน โรงงานน้ าตาลในมลฑลกวางสี ประเทศจีน มีน้ าตาลใน
สต็อก 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 732,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ส่ วนหนึ่ งเนื่ องมาจากยอดขายน้ าตาลของโรงงานที่
ลดลง 444,000 ตัน ตามข้อมูลของสมาคมน้ าตาลของจีน ในเดือนมิถุนายนโรงงานในมลฑลกวางสี ขายน้ าตาลได้
456,000 ตัน เพิ่มขึ้น 41,000 ตัน เมื่อเทียบปี ก่อน ณ สิ้ นเดื อนมิถุนายนในมลฑลกวางตุง้ ยอดขายสะสมลดลงอยู่ที่
140,000 ตัน ในเขตปกครองตนเองมองโกเลี ย ในยอดขายเดื อนมิ ถุ นายนเพิ่ ม ขึ้ น 27,000 ตัน เป็ น 58,000 ตัน
นักวิเคราะห์กล่าว โดยรวมแล้ว ยอดขายของโรงงานในเดื อนมิถุนายนนั้นน่ าผิดหวัง แต่ยงั พอมีเวลาสาหรับการ
บริ โภคที่จะฟื้ นตัว
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สื่ อท้องถิ่นประเทศศรี ลงั กา รายงานว่า ราคาน้ าตาลขายส่ งเพิ่มขึ้น 25 LKR/กก.
(0.13 เหรี ยญสหรัฐฯ/กก.) ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา แม้จะมีรายงานว่าสต็อกน้ าตาลในประเทศมีเพียงพอไปจนถึง
เดือนพฤษภาคม 2565 แต่รัฐบาลศรี ลงั กาก็อนุญาตให้นาเข้าจากอินเดีย 2,500 ตัน/เดือน ผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ช่วยลดราคาในประเทศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตัวเลขการส่ งออกน้ าตาลอย่างเป็ นทางการของไทยไปเวียดนามลดลงเหลื อ
32,000 ตัน/เดือน ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จากเดิม 150,000 ตัน/เดือนในช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว เนื่ องจาก
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด อย่างไรก็ตามเดือนพฤษภาคมมีการลักลอบนาเข้าน้ าตาลของไทยผ่านทางกัมพูชาและลาว
สมาคมน้ าตาลเวียดนาม (VSSA) กล่าว นอกจากนี้ประเทศอาเซี ยนอื่นๆ เช่น มาเลเซี ยและอินโดนี เซี ย กาลังส่ งออก
น้ าตาลของไทยไปยังเวียดนามอย่างเป็ นทางการโดยประกาศว่าเป็ นน้ าตาลในประเทศ สื่ อท้องถิ่นรายงานว่า
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ศุ ลกากรได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการลัก ลอบนาเข้า สิ นค้า แต่เป็ นการยากที่ จะติ ดตาม เนื่ องจาก
น้ าตาลที่ลกั ลอบนาเข้ามาถูกบรรจุใหม่อย่างรวดเร็ วเพื่อสร้างให้เป็ นแบรนด์ในประเทศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผูค้ ้าส่ ง ในปากี ส ถานบ่นว่า โรงงานขึ้ นราคาน้ าตาลเป็ นเกื อบ 100 รู ปปี
ปากีสถาน/กก. (0.6 ดอลลาร์ สหรัฐ/กก.) ซึ่ งทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอของรัฐบาลที่ให้ลดราคาน้ าตาลได้
ทั้งนี้พวกเขาเรี ยกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้บริ ษทั เอกชนนาเข้าน้ าตาลโดยตรง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 Traders กล่าวว่า บริ ษทั การค้าปากีสถาน Trading Corporation of Pakistan
(TCP) ซื้ อน้ าตาลทรายขาว 100,000 ตัน ในราคา 528.80 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน CIF จาก Al Khaleej Sugar ในการ
ประกวดราคาน้ าตาล นอกจากนี้ สานักงานสื บสวนกลางแห่ งสหรัฐฯ (FIA) กาลังสื บสวนกลุ่มคนที่เชื่ อว่าเป็ นส่ วน
หนึ่งของกลโกงน้ าตาล
วิจารณ์และความเห็น
เนื่องจากผลของการลดลงของราคาน้ ามันประกอบกับการปรับตัวของราคาน้ าตาลหลังจากที่ทาราคาขึ้นไป
สู งสุ ดทาให้ราคาลดลงในช่วงที่ผา่ นมา คาดว่าราคาน่าจะปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการซื้ อน้ าตาลทัว่ โลก
ที่ เ บาตัว ลง ซึ่ งอาจจะต้อ งรอปั จ จัย บวกเข้า มากระตุ ้น ตลาดอี ก ครั้ งเพื่ อ ให้ ร าคาสามารถปรั บ ตัว ขึ้ น ได้ ทั้ง นี้
ปั จจัยพื้นฐานของตลาดน้ าตาลยังคงเน้นไปที่ประเทศอินเดียและบราซิ ลที่ยงั หักล้างกันอยู่
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ ซื้ อ
น้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 222,875 ล็อต หรื อประมาณ 11.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 32,456 ล็อต ประมาณ 1.65
ล้านตัน หรื อ 17.04% เมื่อเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) 190,419 ล็อต หรื อประมาณ 9.67 ล้านตัน ใน
สัปดาห์ก่อนหน้านั้น (29 มิถุนายน 2564) และเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ดเป็ นประวัติการณ์
348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
12 กรกฎาคม 2564

