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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (7-11 มิถุนายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 23 ของปี 2564 
ราคาน ้าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการรายงาน
สัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน ้ าตาลลดลงจากแนวโน้มฝนท่ีจะตกในบราซิลหลังจาก Somar 
Meteorologia คาดการณ์วา่ปริมาณน ้ าฝนสูงสุด 20 มม. (0.8 น้ิว) จะมีฝนตกพื้นท่ีปลูกออ้ยของบราซิล จากนั้นราคา
น ้าตาลมีการปรับตวัสูงข้ึนจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ จากค่าเงินเรียลบราซิลท่ีสูงข้ึน บวกกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีพุ่งสูงข้ึน
สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง ซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและราคาน ้ าตาล ดว้ยเหตุน้ีอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาล
ของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตน ้ าตาลส่งผลให้ปริมาณน ้ าตาลในตลาดลดลง ต่อมาในช่วงปลาย
สัปดาห์ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยไดรั้บแรงกดดนัหลงัจาก Unica รายงานวา่ ผลผลิตน ้ าตาลใน
ภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม เพิ่มข้ึนเป็น 2.62 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ท่ีคาดไวท่ี้ 2.52 ลา้น
ตนั และสัดส่วนในการผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 46.34% 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 17.30-17.90  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.54 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.17 เซนต ์หรือ 0.96% และราคาน ้ าตาลตามสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 17.57-18.07 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 17.89 
เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต ์หรือ 0.06% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
4 มิถุนายน 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
11 มิถุนายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564 17.90 17.30 17.71 17.54 -0.17 
ตุลาคม 2564 17.91 17.40 17.77 17.67 -0.10 
มีนาคม 
มีนาคม 

2565 18.07 17.57 17.90 17.89 -0.01 
พฤษภาคม 2565 17.14 16.65 16.94 17.03 +0.09 
กรกฎาคม 2565 16.50 15.96 16.24 16.41 +0.17 
ตุลาคม 2565 16.13 15.53 15.79 16.06 +0.27 
มีนาคม 2566 16.23 15.65 15.88 16.19 +0.31 
พฤษภาคม 2566 15.46 14.98 15.15 15.46 +0.31 
กรกฎาคม 2566 14.90 14.50 14.62 14.90 +0.28 
ตุลาคม 2566 14.53 14.23 14.28 14.53 +0.25 
มีนาคม 
มีนาคม 

2567 14.56 14.28 14.29 14.56 +0.27 
พฤษภาคม 2567 14.21 13.90 13.89 14.21 +0.32 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

 
วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 Traders กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลในนิวยอร์คดูเหมือนจะติดอยูใ่นช่วง 17.30-17.80 

เซนต/์ปอนด ์โดยราคาไดรั้บแรงหนุนจากราคาน ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงอาจส่งผลต่อสัดส่วนในการผลิต รวมถึงการท่ีมี

ฝนตกในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลอาจช่วยใหผ้ลผลิตต่อไร่ดีข้ึนได ้

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 Traders รายงานว่าราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คท่ีสูงข้ึนเม่ือปลายสัปดาห์ท่ีแลว้ 

เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล และกงัวลวา่ฝนท่ีตกลงมาจะไม่เพียงพอท่ีจะ

ช่วยให้ดินชุ่มช้ืน หวัหนา้ของ Archer Consulting กล่าววา่ขณะน้ีราคาไฮดรัสสูงพอท่ีจะจูงใจโรงงานท่ีขาดสภาพ

คล่องทางการเงินให้หนัไปผลิตเอทานอล ซ่ึงสามารถลดปริมาณน ้ าตาลได ้ตามขอ้มูลของ Safras & Mercado ราคา

ไฮดรัสข้ึนไปแตะระดบั 17.02 เซนต/์ปอนด ์สูงกวา่ราคาน ้าตาล 4.55% ขณะเดียวกนั Archer Consulting กล่าวเสริม

วา่ ราคาน ้าตาลโลกไม่ไดส้ะทอ้นถึงการเคล่ือนไหวของอินเดียในการประกาศขอ้บงัคบัใช ้E20 ในปี 2566 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 ราคาสปอตของไฮดรัสในปี 2564/2565 จนถึงตอนน้ีได้รับการประเมินโดย 

S&P Global ท่ี 3,335 เรียลบราซิล/ลูกบาศก์เมตร (658 เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มข้ึน 92% เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ ในขณะท่ีราคาสปอตของแอนไฮดรัสไดรั้บการประเมินท่ีระดบัพรีเมียม 14.4% เม่ือเทียบกบั ไฮดรัส การ

เพิ่ม ข้ึนอย่างรวดเร็วเกิดข้ึนเน่ืองจากการเก็งก าไรน าเข้าส าหรับเอทานอลของสหรัฐฯย ังคงปิดในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีโรงงานต่างๆก าลงัมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตน ้าตาล ท่ามกลางการเลิกธุรกิจของกิจการท่ีมี

ขนาดเล็ก  ราคาไฮดรัสในขณะน้ีประเมินว่าเทียบเท่าราคาน ้ าตาลทรายดิบท่ี 15.26 เซนต์/ปอนด์ เทียบกบั 16.69 

เซนต์/ปอนด์ ส าหรับราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ขณะท่ีทางดา้น Williams Brasil รายงานว่าในวนัท่ี 9 

มิถุนายน จ านวนเรือรอรับน ้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 48 ล า จาก 43 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 1.79 ลา้นตนั จาก 1.63 ลา้นตนั เม่ือ

สัปดาห์ก่อนหนา้ 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤษภาคม ยอดสะสม 

ปี 

2564/65 

ปี

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี

2564/65 

ปี 

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั) 43,229 42,425 +1.90 129,646 145,466 -10.88 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 2,623 2,557 +2.59 7,152 8,047 -11.12 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,987 1,821 +9.16 5,824 6,239 -6.66 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 137.43 133.83 +2.69 128.27 126.69 +1.24 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.34 47.26 - 45.14 45.83 - 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล (%) 53.66 52.74 + 54.86 54.17 + 

 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 หน่วยรายงานสภาพอากาศหลายแห่งคาดการณ์ปริมาณน ้ าฝนในภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลช่วงสัปดาห์หนา้ พบวา่ปริมาณน ้าฝนในช่วงตน้เดือนมิถุนายนสามารถบรรเทาความแห้งแล้งของพืชผล

ในบางพื้นท่ีของรัฐปารานา, รัฐมาตูโกรสซูโดซูล และรัฐเซาเปาโล Somar กล่าว แต่ในทางกลบักนัฝนท่ีตกไม่ทัว่ถึง

ท าใหส้ถานการณ์ในบางพื้นท่ีไม่น่าจะดีข้ึน เช่น ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรงท่ีสุดทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

รัฐเซาเปาโล, รัฐตริองักูโล รัฐมิเนโร, รัฐโกยาส และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐมาตูโกรสซูโดซูล หน่วยงงาน

บริหารมหาสมุทรและบรรยากาศของบราซิล (NOAA) คาดวา่จะมีฝนตกลงมามากข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของเดือน 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ท่าเรือ Paranagua และ Antonina มีปริมาณการขนส่งสินคา้สูงเป็นประวติัการณ์

ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงรวมถึงการส่งออกน ้ าตาลในปริมาณมาก แบบรรจุถุง 342,000 ตนั และ แบบเทกอง 551,000 

ตนั ในเดือนพฤษภาคม ท่าเรือ Antonina มีการส่งออกน ้ าตาล 89,000 ตนั ตามขอ้มูลของ SECEX พบวา่ ในเดือน

พฤษภาคมบราซิลส่งออกน ้าตาลรวม 2.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 51% จากเดือนก่อนหนา้ และ เพิ่มข้ึน 5% เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ ซ่ึงรวมถึงน ้าตาลทรายดิบ 2.48 ลา้นตนั และน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 215,000 ตนั 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 Traders กล่าวว่า ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีแข็งข้ึนและความไม่แน่นอนเก่ียวกับ

ผลกระทบจากปริมาณฝนในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล สนบัสนุนให้ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คในวนัท่ี 8 มิถุนายน

สูงข้ึน ขณะท่ี Bloomberg Intelligence กล่าววา่ การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนัในตลาดโลกจะผลกัดนัให้ Petrobras เพิ่ม

ราคาน ้ามนัในประเทศของบราซิล ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมน ้ ามนัยอมรับวา่อุปสงคน์ ้ ามนัทัว่โลกก าลงัฟ้ืน

ตวัและน่าจะเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ขณะท่ีเศรษฐกิจก าลงักลับมาเปิดท าการอีกคร้ัง 

ในทางกลบักนั Bloomberg Intelligence ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความตอ้งการยงัต ่ากว่าระดบัก่อนเกิดโรคระบาด 

ทางดา้น S&P Global Platts กล่าวเสริมวา่ OPEC สามารถเพิ่มอุปทานได ้
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วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 S&P Global Platts ไดท้  าการส ารวจคาดวา่ตวัเลขผลผลิต 2 สัปดาห์หลงัของเดือน

พฤษภาคม ส าหรับภาคกลาง-ใตข้องบราซิล คาดวา่จะหีบออ้ยได ้43 ลา้นตนั ผลิตน ้ าตาลได ้2.59 ลา้นตนั และผลิต

เอทานอลได ้1.88 พนัลา้นลิตร โดยให้ค่า ATR อยูท่ี่ 136.52 กก./ตนั สูงสุดในรอบ 6 ปี ดา้น Safras & Mercado 

กล่าววา่ ฝนท่ีคาดวา่ตกลงมานั้นจะไม่สามารถช่วยลดความเสียหายของออ้ยจากภยัแลง้ได ้

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ตามการรายงานของ SECEX พบวา่ ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนบราซิล

ส่งออกน ้ าตาลและโมลาส 403,000 ตนั อตัราการบรรทุกต่อวนัสูงกว่าในเดือนมิถุนายนปีท่ีแล้วถึง 4% ซ่ึงมีการ

ส่งออก 2.71 ลา้นตนั การส่งออกถัว่เหลืองในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน อยูท่ี่ 2.5 ลา้นตนั ต ่ากวา่ 3.3 ลา้นตนั

ในปีท่ีแลว้ ทางดา้น S&P Global Platts คาดการณ์วา่การขนส่งจะเพิ่มข้ึนและจะมากกว่าปีท่ีแลว้เน่ืองจากความ

ตอ้งการท่ีสูงมากจากประเทศจีน ขณะท่ี Platts คาดว่าการส่งออกถัว่เหลืองจะสูงเป็นประวติัการณ์จนถึงเดือน

สิงหาคม 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ราคาไฮดรัสหน้าโรงงาน ในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลก าลงัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง

โดยไดรั้บแรงหนุนจากสภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ ตามรายงานของ Safras & Mercado Cepea/Esalq ซ่ึงรายงานว่า 

สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนโรงงานในรัฐเซาเปาโลขายเอทานอลไดเ้พิ่มข้ึน 58% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ท่ีแลว้ แต่ปริมาณต ่ากวา่สัปดาห์ก่อนหนา้ซ่ึงมีการซ้ือขายปริมาณสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 Biosev ตั้งเป้าผลผลิตออ้ยในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไวท่ี้ 560 ลา้นตนั โดยเสริม

วา่ออ้ยของบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการลงทุนพฒันาพื้นท่ีเพาะปลูกคร้ังก่อน ในขณะเดียวกนั 

Czarnikow คาดว่าผลผลิตจะอยูท่ี่ 548-558 ลา้นตนั โดยตั้งขอ้สังเกตว่าในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลน่าจะมีฝนตก 

41% ในเดือนมิถุนายน ท าให้ฝนแลง้ 44% ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 

Czarnikow ตั้งเป้าผลผลิตน ้ าตาลท่ี 34.9-35.7 ลา้นตนั และผลผลิตเอทานอลท่ี 23.7-24.4 พนัลา้นลิตร ใน

ขณะเดียวกนั Biosev กล่าวว่า ยงัคงสามารถปรับสัดส่วนการหีบออ้ยและผลิตเอทานอลไดม้ากข้ึน เน่ืองจาก 40% 

ของออ้ยยงัไม่ได้ท าการขายล่วงหน้า ด้วยเหตุน้ีรัฐมาตูโกรสซูโดซูลจึงผลิตเอทานอลมากข้ึนโดยเฉพาะ   แอน

ไฮดรัส 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 4 มิถุนายน ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล

ประเทศบราซิล เพิ่มข้ึน 4.17% ในขณะท่ีราคาแอนไฮดรัสเพิ่มข้ึน 0.88% ตามขอ้มูลของ Cepea/Esalq ในเดือน

พฤษภาคมราคาขายปลีกของไฮดรัสเพิ่มข้ึน 5.64% เม่ือเทียบกบัการเพิ่มข้ึน 1.73% ของน ้ ามนัเบนซิน ตามการ

รายงานของ Ticket Log Price Index – IPTL 
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วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 Safras & Mercado เตือนวา่ระดบัน ้ าในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะลดลงอีกใน

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ออ้ยในรัฐโกยาส, รัฐมีนัสเชไรส์ และทางตะวนัตกของรัฐเซาเปาโลจะได้รับ

ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม ตามรายงานของ Esalq’s Tempocampo ออ้ยท่ีจะเก็บ

เก่ียวในช่วงกลางของการเก็บเก่ียวมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 ตามการรายงานของ Williams Brasil พบวา่ เรือรอรับน ้ าตาลของบราซิล   ใน

สัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 2 มิถุนายน ลดลงเหลือ 43 ล า จาก 51 ล า คิดเป็นน ้ าตาล 1.63 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.18 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้ 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 SCA Trading ยืนยนัวา่ราคา ไฮดรัสหนา้โรงงานเพิ่มข้ึนอีกคร้ังหลงัจากช่วงท่ี

ราคาลดลง ราคาท่ีสูงข้ึนอาจลดความสามารถในการแข่งขนัของไฮดรัส แต่โรงงานคาดวา่ Petrobras จะเพิ่มราคา 

หนา้โรงกลัน่ของน ้ ามนัเบนซินในไม่ชา้ Itau BBA คาดการณ์ว่าราคาขายปลีกของ ไฮดรัสจะยงัคงอยูท่ี่ประมาณ 

70% ของราคาน ้ามนัเบนซิน ตลอดทั้งฤดูกาลและอาจสูงข้ึนในช่วงนอกฤดูกาลเน่ืองจากอุปทานท่ีจ ากดัและโรงงาน

ท่ีใหค้วามส าคญักบัการผลิตน ้าตาลมากกวา่ 

 

อเมริกากลาง-เหนือ 

 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 นิการากวัเสร็จส้ินฤดูการเก็บเก่ียวและผลิตน ้าตาลได ้16.23 ลา้นคินตลั(747,000 

เมตริกตนั) ต ่ากว่าเป้าหมาย 17 ล้านคินตลั (782,000 เมตริกตนั) เน่ืองจากพายุเฮอริเคน และลดลงจากปีท่ีแล้ว 

200,000 คินตลั (9,200 เมตริกตนั) คณะกรรมการผูผ้ลิตน ้ าตาลแห่งชาติ (CNPA) คาดว่าจะผลิตน ้ าตาลได ้17 

ลา้นคินตลั ในปี 2564/2565 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปลูกออ้ย 

ยุโรป 
วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 การหว่านเมล็ดบีทเพื่อปลูกใหม่ในรัสเซียขณะน้ีอยู่ท่ี 95.8% ของพื้นท่ีท่ีได้

วางแผนไว ้1.06 ลา้นเฮกแตร์ ในช่วง 2-3 วนัท่ีผา่นมา ตามขอ้มูลจากกระทรวงเกษตรของรัสเซีย  ความล่าชา้ในครัส

โนดาร์ส่งผลให้พื้นท่ีทั้งหมดยงัไม่ไดห้วา่นบีทใหม่ตามแผนท่ีวางไว ้ในขณะท่ีพืชผลบางส่วนในรัสเซียตอนกลาง

จะตอ้งถูกหวา่นใหม่เน่ืองจากน ้ าคา้งแข็ง  อยา่งไรก็ตามรัฐบาลย  ้าว่าอุปทานน ้ าตาลจะเพียงพอส าหรับในปีน้ี และ

ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 6 ลา้นตนั ในฤดูกาลหนา้ 

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 ผูผ้ลิตน ้าตาลในรัสเซียตกลงท่ีจะรักษาราคาน ้ าตาลให้อยูร่ะดบัต ่ากวา่ 36 รูเบิล/

กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในเดือนมิถุนายน-กนัยายน เน่ืองจากรัฐบาลให้ค  ามัน่ท่ีจะให้เงินอุดหนุน 5 รูเบิล/กก. 

(0.07 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับการอุดหนุนน ้าตาล 600,000 ตนั  อยา่งไรก็ตามแหล่งข่าวแนะน าวา่บางภูมิภาคยงั 
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ไม่ไดแ้จกจ่ายเงินอุดหนุน เน่ืองจากขอ้ก าหนดในการสมคัรบางคร้ังก็ซบัซ้อนมาก  ผูเ้ช่ียวชาญช้ีวา่สถานการณ์อาจ

น าไปสู่การขาดแคลน 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ฝร่ังเศสน าเขา้บีทและน ้าตาลออ้ยออร์แกนิก 190,000 ตนั ในปี 2563 คิดเป็น 7% 

ของผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียท์ั้งหมดท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาดงักล่าว ในขณะเดียวกนั FranceAgriMer ไดป้รับสต็อกใน

ปี 2563/2564 ขา้วสาลีเป็น 2.7 ลา้นตนั จาก 2.6 ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้ และขา้วโพดอ่อน 1.8 ลา้นตนั จาก 1.9 ลา้น

ตนั ในปีก่อนหนา้ 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ขอ้มูลจากกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส รายงานว่า จากสภาพอากาศท่ีหนาวจดั

เม่ือเดือนเมษายนส่งผลกระทบอยา่งมากต่อบีท ซ่ึงท าให้ตอ้งปลูกใหม่บางส่วน พื้นท่ีปลูกบีทคาดวา่จะลดลง 5.6% 

เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ อยูท่ี่ 397,000 เฮกแตร์ ขณะท่ีพื้นท่ีขา้วโพดคาดว่าน่าจะลดลง 11.5% และพื้นท่ีปลูกขา้วสาลี

อ่อนน่าจะเพิ่มข้ึน 15% 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ยเูครนน าเขา้น ้ าตาลดิบจากบราซิล 60,000 ตนั ในเดือนพฤษภาคม และจะน าเขา้

เพิ่มอีก 27,000 ตนั ในเดือนมิถุนายน นอกจากน้ียเูครนยงัน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 40,000 ตนั จากสหภาพยุโรปและ

คาดวา่ราคาจะทรงตวัจนถึงการเก็บเก่ียวคร้ังต่อไป ขณะน้ียเูครนก าลงัเผชิญกบัการขาดดุลเน่ืองจากการลดลงของ

พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิต แต่สภาพอากาศท่ีดีและการฟ้ืนตวัในพื้นท่ีน่าจะช่วยกระตุน้ผลผลิตในปีหนา้ อยา่งไรก็

ตามคณะกรรมการต่อตา้นการผกูขาดของประเทศยเูครน (AMCU) กล่าววา่ ยงัคงพิจารณาวา่ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินสมรู้

ร่วมคิดเพื่อเพิ่มราคาหรือไม ่

เอเชีย 
วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 โรงงานน ้าตาลในอินเดียมีความกระตือรือร้นท่ีจะส่งออกน ้ าตาลมากแมว้า่ราคา

โลกจะต ่ากว่าราคาทอ้งถ่ินเล็กน้อยเพื่อลดสต็อกน ้ าตาลในประเทศ หัวหน้าของ ISMA กล่าว  โรงงานสามารถ

ส่งออกได ้0.5-1 ลา้นตนั ภายใตใ้บอนุญาตทัว่ไปแบบเปิด โดยประเมินตามหลกัการแลว้ โรงงานตอ้งการส่งออก

น ้ าตาลทั้งหมด 3.8 ลา้นตนั เพื่อลดจ านวนสต็อคสุดทา้ยลงเหลือ 5 ลา้นตนั  ดา้นสมาคมการคา้น ้ าตาลของอินเดีย

ทั้งหมด (AISTA) กล่าววา่ มีการลงนามในสัญญาการส่งออกน ้ าตาลโดยไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนจ านวน 200,000 ตนั 

ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน ตวัเลขการส่งออกน ้ าตาลภายใตน้โยบายการอุดหนุนอยู่ท่ี 5.85 ลา้นตนั โดยขณะน้ีส่งออกไป

แลว้ 4.25 ลา้นตนั  มรสุมอาจท าใหก้ารด าเนินงานชา้ลง ในขณะท่ีการผอ่นคลายมาตรการคว  ่าบาตรของอิหร่านโดย

สหรัฐฯ อาจท าใหต้ลาดส่งออกของอิหร่านกลบัมาเปิดอีกคร้ัง 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ประธานาธิบดีของอินเดีย Shree Renuka ตั้งเป้าการบริโภคน ้ าตาลของอินเดียใน

ปี 2563/2564 ไวท่ี้ 25.4 ลา้นตนั ลดลง 1.2 ล้านตนั และปี 2564/2565 อยูท่ี่ 25.8 ลา้นตนั ลดลง 1.4 ลา้นตนั จาก

ระดบัของช่วงก่อนการระบาด Crisil Ratings กล่าววา่ ยอดขายน ้าตาลในประเทศท่ีลดลงของโรงงานจะถูกชดเชย 
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ด้วยการส่งออกและการขายเอทานอล อย่างไรก็ตามโรงงานท่ีไม่มีก าลงัการผลิตเอทานอลจะได้รับผลกระทบ

ในทางลบ 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ขอ้มูลจากอุตสาหกรรมน ้ าตาลของอินเดีย พบวา่ การบริโภคน ้ าตาลในประเทศ

จะลดลง 5% หรือประมาณ 2.6 ลา้นตนั ในช่วงปี 2563 – 2565 เน่ืองจากปัญหาโรคระบาดและสุขภาพ รัฐบาลของ

รัฐอุตตรประเทศ ประกาศใหผู้มี้รายไดต้ ่าไดรั้บน ้าตาล 3 กก. ในราคา 1 กก. 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 การส่งออกน ้าตาลและราคาเอทานอลท่ีมากข้ึนของอินเดียจะช่วยเพิ่มผลก าไรจาก

การด าเนินงานของโรงงานน ้ าตาลแบบบูรณาการเป็น 13-14% ในฤดูกาลท่ีจะมาถึง ตามการรายงานของ CRISIL 

นโยบายดงักล่าวยงัช่วยลดจ านวนสต็อคน ้ าตาลของปี 2563/2564 ลงเหลือ 9-9.5 ลา้นตนั ซ่ึงต ่าท่ีสุดในรอบ 4 ปี 

อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งขอ้สังเกตว่า ก าลงัการผลิตเอทานอลจะตอ้งเพิ่มข้ึน 3.5 เท่าเพื่อให้เป็นไป

ตามส่วนการผสม 20% ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย ข้ึนอยู่กบัอุปทานวตัถุดิบและความสามารถของโรงงานในการ

ลงทุน 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 นกัวิเคราะห์กล่าวว่า นโยบายผลิตเอทานอลของอินเดียอาจเป็นตวัเปล่ียนเกม

ส าหรับอุตสาหกรรมน ้าตาล โดยการเพิ่มรายได ้15-20% และช่วยให้ผูผ้ลิตลดหน้ีลง ซ่ึงหน้ีท่ีลดลงจะช่วยเพิ่มอตัรา

ก าไรดว้ย มีรายงานวา่หน่วยงานของรัฐ NITI Aayog และกระทรวงพลงังานก าลงัผลกัดนัให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทาง

ภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตเอทานอลในอนาคต รวมทั้งก าหนดระดบัราคาเอทานอลขั้นต ่า 

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในแควน้มคธกล่าววา่ นโยบายน้ีไดค้วามสนใจท่ีดีจากภาคเอกชนในการตั้งโรงงาน  เอ

ทานอล และมีการวางแผนจะตั้งโรงงานเอทานอลในรัฐหิมาจลัประเทศ 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 MSM Malaysia กล่าววา่จะน าเขา้น ้ าตาลเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตาม  พนัธ

สัญญาการส่งออก หลงัจากท่ีรัฐบาลสั่งใหห้น่วยงาน Prai ปิดท าการเพื่อฆ่าเช้ือจนถึงวนัท่ี 17 มิถุนายน S&P Global 

Platts Analytics คาดการณ์ว่าความตอ้งการน าเขา้น ้ าตาลทรายดิบของมาเลเซียในปี 2564 จะลดลง 500,000 ตนั 

เน่ืองจากการน าเขา้ท่ีสูงในปี 2563 แต่อยา่งไรก็ตาม Traders กล่าววา่การน าเขา้อาจสูงข้ึนหากโรงงานยงัคงประสบ

ปัญหา 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ินของจีนกล่าววา่ ราคาน ้ าตาลในประเทศต ่าเกินไปท่ีจะท าให้

การน าเขา้มีก าไร หากการเก็งก าไรยงัคงปิดอยู่เป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการน าเขา้ อย่างไรก็ตามสต็อก

น ้าตาลในประเทศยงัคงมีอยูจ่  านวนมาก 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 สมาคมน ้าตาลของจีนรายงานวา่ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม จีนผลิตน ้ าตาลได ้10.66 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 10.07 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ยอดขายโรงงานลดลงเหลือ 5.89 ลา้นตนั จาก 

6.31 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ โรงงานทั้งหมดไดส้ิ้นสุดในฤดูกาลน้ี ยกเวน้หน่ึงแห่งในยนูนาน นกัวิเคราะห์ฟิวเจอร์สก

ล่าววา่สตอ็กโรงงานควรอยูใ่กล ้1 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม เขาเสริมวา่โรงงานน ้าตาลทรายขาวอยา่งนอ้ย 5  
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ใน 15 แห่งไดเ้ร่ิมด าเนินการในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม และพวกเขาจะเพิ่มการผลิตไปจนถึง

เดือนกรกฎาคมเม่ืออุปทานของน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิจะเพิ่มข้ึน  

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 รัฐบาลชวาตะวนัออกของอินโดนีเซียก าลงัผลกัดนัให้โรงงานในทอ้งถ่ินไดรั้บ

การจดัสรรใบอนุญาตน าเขา้ พื้นท่ีน้ีบริโภคน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 324,000 ตนัต่อปี แต่ตอ้งน าน ้ าตาลมาจากท่ีอ่ืน

เพราะโรงงานไม่มีคุณสมบติัท่ีจะได้รับใบอนุญาตน าเขา้ ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรกล่าวว่าอินโดนีเซีย

วางแผนท่ีจะผลิตน ้าตาลทรายขาว 2.3 ลา้นตนัในปี 2565 

วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ส านกังานก ากบัดูแลกิจการน ้ าตาล (SRA) ไดอ้นุมติัการน าเขา้ภายใตโ้ครงการ

น าเขา้น ้ าตาล A ผูส่้งออกน ้ าตาลในฟิลิปปินส์ท่ีจะส่งออกน ้ าตาลไปยงัสหรัฐอเมริกาจะไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้ใน

ปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อคงสต็อกไวใ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-ตถลาคม ชาวไร่ออ้ยของฟิลิปปินส์สนับสนุนการ

เคล่ือนไหวน้ี แมว้า่ชาวไร่ควรจะไดรั้บก าไรบางส่วนท่ีไดรั้บจากการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 รัฐบาลเอธิโอเปียเปิดโรงงานน ้ าตาล Tana Beles No.1 ซ่ึงสร้างโดย CAMC 

Engineering Corporation Limited (CAMCE) ของจีน เม่ือโครงการแลว้เสร็จจะสามารถผลิตน ้ าตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิ 200,000 ตนั/ปี พร้อมกบัเอทานอล ขณะเดียวกนัเจา้หน้าท่ีจากสถานเอกอคัรราชทูตจีนกล่าวว่า จีนก าลงั

หาทางเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการเพาะพนัธ์ุออ้ยในปากีสถาน และคาดวา่จีนจะร่วมมือกบัปากีสถานเพื่อช่วยเพิ่ม

ผลผลิต 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 Trading Corporation of Pakistan (TCP) ปฏิเสธขอ้เสนอทั้งหมดในการประมูล

น าเขา้น ้ าตาลคร้ังล่าสุด Traders กล่าว ขณะท่ี BR Research รายงานขณะน้ีก าลงัพิจารณาวา่ยงัจะตอ้งน าเขา้หรือไม ่

ราคาน ้าตาลในประเทศทรงตวัในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตามราคายงัสามารถเพิ่มข้ึนไดเ้น่ืองจากเหลือเวลา

อีก 6 เดือนก่อนการเก็บเก่ียวคร้ังต่อไปจะเร่ิมข้ึน 

วจิารณ์และความเห็น  
ตลาดได้รับแรงกดดนัจากตวัเลขผลผลิตน ้ าตาลท่ีดีกว่าท่ีคาดไวข้องบราซิล และช่วงราคาสูงสุดก็ยงัถูก

ปัจจยัการส่งออกจากอินเดียเป็นตวักดดนัท าให้ราคาข้ึนไปไดไ้ม่มากก็ปรับลดลง และอีกปัจจยัส าคญัคือการใกล้
ส้ินสุดการซ้ือขายสัญญาของเดือนกรกฏาคมท่ีจะหมดเวลาการซ้ือขายในส้ินเดือนน้ี ท าให้ตลาดอาจจะมีการ
เคล่ือนไหวมากข้ึนแต่คาดวา่อาจจะท าใหร้าคาทะลุแนวตา้นเกินระดบัสูงสุดแถว 18.00 เซนต ์ไดย้าก ซ่ึงทิศทางของ
ตลาดอาจจะเห็นไดช้ดัเจนข้ึนในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนน้ี 
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ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 ปรากฎว่าไดถื้อตัว๋ซ้ือ
น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 237,946 ล็อต หรือประมาณ 12.09 ลา้นตนั ลดลง 6,156 ล็อต ประมาณ 312,724.8 
ตนั หรือ 2.52% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 244,102 ล็อต หรือประมาณ 12.40 ลา้นตนั ใน
สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (1 มิถุนายน 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวติัการณ์ 
348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

14 มิถุนายน 2564 


