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สรุปสถานการณ์ตลาดน้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ (8-12 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 45 ของปี 2564
ราคาน้้าตาลทรายดิบเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการ
รายงานสั ป ดาห์ ก่อ น โดยในช่ว งแรกราคาน้้ าตาลปรับตัว ลดลงอย่างต่อเนื่ องจนถึงกลางสั ป ดาห์ หลั งจากที่ ราคา
เอทานอลของบราซิลพุ่งขึ้นสู่ระดับ สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ โรงงานน้้าตาลของบราซิลเพิ่มการผลิต
เอทานอล และจากแนวโน้ ม การส่ งออกน้้ า ตาลของไทยที่ สู งขึ้ น ส่ งผลกระทบต่ อ ราคาน้้ า ตาล โดย Czarnikow
คาดการณ์ว่าการส่งออกน้้าตาลของไทยในปี 2564/2565 จะเพิ่มขึ้น 67% เป็น 6.7 ล้านตัน บวกกับราคาน้้ามันดิบที่
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาน้้าตาลเช่นกัน ต่อมาราคาน้้าตาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน
จากการคาดการณ์ว่าอุปทานจะยังคงตึงตัว โดย Rabobank กล่าวว่า บราซิลคาดว่าจะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
อ้อยในปี ห น้ า ทั้งนี้ การฟื้ น ตัวของอ้อยในบราซิล นั้นล่ าช้ามากเนื่องจากน้้าค้างแข็ง ด้ว ยอุปทานที่จ้ากัดและราคา
น้้ามันดิบที่สูงจะช่วยรักษาราคาน้้าตาลให้สูงในปีหน้า ต่อมาในช่วงปลายสัปดาห์ราคายังคงเพิ่มสูง ขึ้นจากระดับสูงสุด
ในรอบ 1 เดือน แต่ปิดที่ระดับต่้ากว่าวันก่อน เนื่องจากราคาน้้ามันดิบที่ลดลง
ราคาน้้าตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.52-20.17 เซนต์ และ
ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 20.01 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.07 เซนต์ หรือ 0.35% และราคาน้้าตาลตามสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่า ง 19.35-19.90 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.78
เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.14 เซนต์ หรือ 0.71%
ตลาดน้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)
ราคา
ราคา
ราคาปิดเมื่อวันที่
ราคาปิดวันที่
เปลี่ยนแปลง
เดือนก้าหนดราคา
สูงสุด
ต่้าสุด 12 พฤศจิกายน 2564 5 พฤศจิกายน 2564 เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม
พฤษภาคม
มีนาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
มีนาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม

2565
2565
2565
2565
2566
2566
2566
2566
2567
2567
2567
2567

20.17
19.90
19.49
19.20
19.02
17.91
17.11
16.51
16.41
15.89
15.62
15.60

19.52
19.35
19.02
18.79
18.65
17.58
16.80
16.26
16.17
15.67
15.39
15.36

20.01
19.78
19.41
19.13
18.94
17.82
17.01
16.42
16.32
15.77
15.47
15.42

19.94
19.64
19.29
19.00
18.88
17.83
17.03
16.45
16.39
15.88
15.60
15.60

+0.07
+0.14
+0.12
+0.13
+0.06
-0.01
-0.02
-0.03
-0.07
-0.11
-0.13
-0.18
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ข่าวที่ส้าคัญ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดหวังว่าจะมีการส่งมอบน้้าตาล 500,000 ตันเมื่อ
สัญญาซื้อขายตลาดลอนดอนเดือนธันวาคมหมดอายุลง ซึ่งลดลงจาก 618,300 ตัน ของเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว ใน
ขณะเดียวกันจากการส้ารวจโดย Novacana พบว่า ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าในปี 2564/2565 จะมีการขาดดุล
น้้าตาลทั่วโลก 1.52 ล้านตัน เทียบกับการขาดดุล 1.35 ล้านตัน เมื่อเดือนมีนาคม โดยประมาณการน้้าตาลอยู่ในช่วงที่
สามารถมีการขาดดุลได้ถึง 6 ล้านตัน และน้้าตาลส่วนเกินที่ 11 ล้านตัน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากการส้ารวจโดย S&P Global Platts พบว่า ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่า
ในช่ว งครึ่งหลั ง (H2) ของเดือนตุล าคม โรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล จะหี บอ้อย 13.9 ล้ านตัน ลดลง 48%
ผลผลิตน้้าตาลจะอยู่ที่ 711,200 ตัน ลดลง 59 % และผลิตเอทานอล 839 ล้านลิตร ลดลง 45% เมื่อเทียบกับปีที่
แล้วตามล้าดับ สัดส่วนการผลิตน้้าตาลคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 36.2% ลดลงจาก 43.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
แล้ วเนื่ องจากราคาเอทานอลที่สูงขึ้น ด้านรายงาน Tempocampo ของ Esalq แสดงให้ เห็ นว่า ภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิลได้รับปริมาณน้้าฝนดีในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม แต่อุณหภูมิ ที่สูงเอื้อต่อการระเหยของน้้าส่งผลให้การกัก
เก็บความชื้นในดินนั้นมีจ้ากัด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 Broker กล่าวว่า ตลาดซื้อขายน้้าตาลล่วงหน้ามีแนวโน้มจะถึงจุดสูงสุด แล้ว
ด้านผู้สังเกตการณ์ ในตลาดหลายคนกล่าวเสริมว่า ปริมาณน้้าฝนในบราซิล อินเดีย และไทย ประกอบกับ อุปสงค์ที่
ชะลอตั วจากจี น จะท้าให้ ราคาอยู่ ในจุ ดที่ คาดไว้ ท้าให้ กองทุ นได้เริ่มช้าระบั ญ ชี ขายตั๋ว ซื้อน้้าตาล ในทางกลั บกั น
Archer Consulting คาดการณ์ว่าโรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล จะเริ่มการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปโดยเน้นที่การผลิต
เอทานอล อย่างไรก็คาดว่าจะจ้ากัดสัดส่วนการผลิตเอทานอลที่ 45% เนื่องจากน้้าตาลส้าหรับส่งออกจ้านวนมากได้ท้า
การขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว
อเมริกาใต้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักวิเคราะห์ของ Rabobank กล่าวว่า ในปี 2565/2566 พื้นที่ภาคกลาง-ใต้
ของบราซิลอาจเก็บเกี่ยวอ้อยได้เพียง 530-550 ล้านตัน เทียบกับ 525 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการปลูกของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตามโรงงานน้้าตาลน่าจะยังสามารถได้ก้าไรที่ดี
ในขณะเดียวกัน Usina Batatais และ Cevasa ประกาศว่า ฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้จบลงแล้วด้วยอ้อย 5.6 ล้านตัน โดยมี
ปริมาณน้้าตาลที่ดแี ม้ผลผลิตจะต่้า และคาดว่าจะได้ผลดีอีกในปี 2565/2566
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 Sao Martinho เตือนว่า ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจเพิ่มสัดส่วนของการ
ผลิตเอทานอลในฤดูกาลหน้ าเนื่ องจากราคาสู งกว่าราคาน้้าตาล โดยกล่าวเสริมว่าอินเดียและไทยจะเพิ่มปริมาณ
น้้าตาลสู่ตลาดโลกในปริมาณจ้ากัด ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้้าตาลจะยังคงสู งอยู่เช่นนี้ อย่างไรก็ตามในระยะสั้น ผู้สังเกตการณ์
ในตลาดตั้งข้อสังเกตว่า ราคาน้้าตาลล่วงหน้าจะยังคงพยายามอยู่เหนือ 20 เซนต์/ปอนด์
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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้เชี่ยวชาญด้านอ้อยหลายคนกล่าวว่า เป็นการยากที่จะประเมินสถานะของ
อ้อยบราซิลในปี 2565/2566 เนื่องจากการสภาพอากาศที่แปรปรวน ดูเหมือนว่าการฟื้นตัวของอ้อยจะล่าช้าไปหนึ่ง
เดือน แต่ในบางพื้นที่นั้นนานถึง 4 เดือน ทั้งนี้หลายๆ อย่างจะขึ้นอยู่กับฝนเช่นกัน แต่ในขณะนี้คาดว่าผลผลิตจะลดลง
มากถึ ง 10% ในฤดู ก าลหน้ า ส้ า หรั บ ในภาคเหนื อ -ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของบราซิ ล นั้ น Novabio คาดว่ า ในปี
2564/2565 จะผลิตน้้าตาลได้ 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% และ เอทานอล 2.2 พันล้านลิตร 3% จากปีก่อนตามล้าดับ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตามรายงานของ NovaBio ณ สิ้นเดือนตุลาคม พบว่า โรงงานในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลหีบอ้อยได้ 24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลิตเอทานอล 1.12 พันล้าน
ลิตร เพิ่มขึ้น 1% และผลิตน้้าตาล 1.05 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามล้าดับ เนื่องจากโรงงานต่างๆ
ปรับสัดส่วนการผลิตเอทานอลมาเป็น 64.42% เพิ่มขึ้นจาก 63.49% ในปีที่แล้ว
ภูมิภ าคนี้ มีเอทานอลในสินค้าคงคลั งเพิ่มขึ้น 11% ณ สิ้นเดือนตุลาคม รวมถึงแอนไฮดรัสในสินค้าคงคลั ง
เพิ่มขึ้น 34% ส่ วนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล Sao Martinho คาดว่า จะน้าเข้าแอนไฮดรัสภายในสิ้นปีหรือต้นปี
2565 เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

รายการ

ในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม
เปลี่ยนแปลง
ปี
ปี
2563/64 2564/65

ผลผลิตอ้อย (พันตัน)
ผลผลิตน้้าตาล (พันตัน)
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
ATR (กก/ตันอ้อย)
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน้้าตาล (%)
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%)

26,932
1,736
1,512
155.46
43.51
56.49

17,023
858
1,054
142.82
37.04
62.96

(%)

ยอดสะสม
เปลี่ยนแปลง
ปี
ปี
2563/64 2564/65
(%)

-36.79 565,794
-50.55 36,412
-60.33 27,150
-8.13 144.85
-14.87
46.63
+11.45
53.37

504,413
31,216
25,090
143.24
45.34
54.66

-10.85
-14.27
-7.59
-1.12
-2.76
+2.41

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตามการรายงานของ Archer Consulting ในเดือนตุลาคมโรงงานน้้าตาลใน
บราซิลขายล่วงหน้าอีก 1.2 ล้านตัน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ท้าให้ยอดรวมการส่งออกอยู่ที่ 11 ล้านตัน หรือ 43.25%
ของทั้งหมดที่คาดว่าจะส่งออกและมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.21 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งต่้ากว่า 45% ที่ขายไปในช่วงเวลาเดียวกัน

www.sugarzone.in.th

4
ของปีที่แล้ว ด้านตลาดภายในประเทศของบราซิล ราคาน้้าตาลคริสตัลในรัฐเซาเปาโลเพิ่มขึ้น 0.36% ในสัปดาห์สิ้นสุด
วันที่ 8 พฤศจิกายนตามการรายงานของ Cepea/Esalq โดยสังเกตว่าอุปทานที่จ้ากัดเป็นแรงหนุนราคา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ราคาขายปลีกของไฮดรัสและน้้ามันเบนซินของบราซิลเพิ่มขึ้น 2.26% และ
4.5% ตามล้าดับ ในช่วงสั ป ดาห์ สิ้ น สุ ดวัน ที่ 6 พฤศจิกายน ตามข้อมูล ของ ANP เผย เป็นผลท้าให้ ส่ว นของราคา
น้้าตาลกับไฮดรัสเพิ่มขึ้นเป็น 78.9% จาก 77.2% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ในรัฐเซาเปาโลราคาหน้าโรงงานของ
แอนไฮดรั ส เพิ่ ม ขึ้ น 8.4% และไฮดรั ส เพิ่ ม ขึ้ น 6% ในเดื อ นตุ ล าคม ด้ า น Cepea/Esalq รายงานว่ า ยอดขาย
โรงงานผลิตเอทานอลในรัฐเซาเปาโลในเดือนตุลาคมสอดคล้องกับเดือนกันยายน แต่ลดลง 62% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ตามรายงานของ Cepea/Esalq
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 Canaplan คาดการณ์ว่า ปี 2565/2566 การเก็บเกี่ยวในภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิลจะเริ่มช้าและมีแนวโน้ มว่าจะมีได้ผลผลิตน้อยกว่า ปี 2564/2565 ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Wilmar
เตือนว่าพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจมีลดลงในการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์ใน
ตลาดหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณน้้าฝนที่ผ่านมาเป็นผลดีต่อการเติบโตพืชผลครั้งต่อไป
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิลเลียมส์ บราซิล รายงานการส่งออกน้้าตาลของบราซิลส้าหรับสัปดาห์สิ้นสุด
วันที่ 3 พฤศจิกายน เรือรอรับน้้าตาลลดลงเหลือ 44 ล้า จาก 67 ล้า คิดเป็นน้้าตาล 1.67 ล้านตัน จาก 2.17 ล้านตัน
ในสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามหัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่า ช่วงห่างของราคาน้้าตาล (Spread) ที่
เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือที่ลดลง
จากการรายงานของ The Baltic Exchange ระบุว่า อัตราค่าระวางสินค้าลดลง โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะ
ลดลงอีกในอนาคต ด้าน Czarnikow กล่าวเสริมว่า ค่าขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อรวมกับราคาน้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คที่
สูงขึ้นท้าให้ White premium ลดลง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในเขตภาคกลาง-เหนือของบราซิล รวมถึง รัฐมีนัสเชไรส์ ฐ, รัฐเอสปีรีตู ซานตู,
รัฐมาตูโกรสซู และรัฐโกยาส คาดว่าจะได้รับปริมาณน้้าฝนที่สูงกว่าปกติในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของสื่ อ
ท้ อ งถิ่ น ในบราซิ ล ส่ ว นภาคใต้ ค าดว่าจะมี ฝ นไม่ เพี ยงพอ ด้ านหน่ ว ยงาน National Electric System Operator
(ONS) คาดการณ์ว่า ภาคตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับน้้าฝนสู งว่าปริมาณน้้าฝนปกติในเดือนพฤศจิกายน 4% ในขณะที่
ภาคใต้จะได้รับน้้าฝนเพียง 58% ของปริมาณน้้าฝนปกติ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ต้นทุนในการปลูกอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลเพิ่มขึ้น 20% มาอยู่ที่ 1,500
เรียล/ตัน (269 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ในฤดูการผลิตปัจจุบัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินเรียลบรา
ซิลที่อ่อนค่าลง ตามการรายงานของ Czarnikow ส่งผลให้เกษตกรปลูกอ้อยได้รับผลก้าไรไม่เป็นไปตามที่คาดเมื่อตอน
เริ่มฤดูกาลผลิต และนักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า ราคาน้้าตาลก้าลังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการฟื้นตัวกลับมาของ
การผลิตอ้อยและน้้าตาล
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อเมริกากลาง-เหนือ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มประมาณการของการน้าเข้าน้้าตาลในปี
2564/2565 เป็น 2.76 ล้านตัน ในรายงาน WASDE เดือนพฤศจิกายน จากเดิม 2.7 ล้านตัน ที่ประมาณการไว้เมื่อ
เดือนที่แล้ว โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ซื้อน้าเข้าน้้าตาลเต็มอัตราท่ามกลางราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ และแม้จะมีความ
คาดหวังส้าหรับการผลิตจ้านวนมาก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ รายงานว่า ในปี 2564/2565 สหรัฐฯสามารถ
ผลิตน้้าตาลได้ 8.5 ล้านตัน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลผลิตน้้าตาลจากบีทที่เพิ่มขึ้น 6.3% เป็น 4.8
ล้านตัน
ยุโรป
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 Sugar.ru รายงานว่า รัฐบาลรัสเซียมีข้อเสนอโควตาภาษีส้าหรับการน้าเข้า
น้้าตาลในปี 2565 เพื่อตอบสนองต่อผลผลิตที่ลดลงต่้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 6 ล้านตัน อาจไม่ส่งผลให้ราคาลดลง วิธีการ
จัดสรรโควตาให้กับ โรงงานจะเป็นประเด็นหลัก ในขณะที่แนะน้าว่าภาษีน้าเข้าโดยรวมที่ต่้ากว่าอาจเป็ นทางเลือกที่
ดีกว่าในการรักษาเสถียรภาพราคาโดยไม่ท้าให้กระทบการเพาะปลูกบีท ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรรายงานว่า ณ
วันที่ 11 พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวบีทได้ประมาณ 38.6 ล้านตัน จากพื้นที่ 957,900 เฮคแตร์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซีย กล่าวว่า ก้าลังพิจารณาที่จะก้าหนดโควตาภาษี
ส้าหรับการน้าเข้าน้้าตาลในปี 2565 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยรัสเซียเปิดโควตาในเดือนพฤษภาคม-กันยายน
และน้าเข้า 37,400 ตัน ทั้งนี้จะเน้นการปกป้องอุตสาหกรรมน้้าตาลจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การขยายการผลิต ในขณะเดียวกัน รัฐบาลรัสเซียรายงาน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน รัสเซียเก็บผลผลิตบีทได้ 38.1 ล้าน
ตัน จากพื้นที่ 950,000 เฮกแตร์
วัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สถาบันบีท ARTB กล่าวว่า สหภาพยุโรปมีแผนที่จะเพิ่มกฎการน้าเข้าในปี
2565 เพื่อจ้ากัดปริมาณน้้าตาลออแกนิกที่สามารถน้าเข้าได้ ซึ่งจะช่วยเร่งการเพาะพันธุ์บีท โดยหน่วยงานดังกล่าว
น้าเข้าน้้าตาลออแกนิกจ้านวน 190,000 ตัน จาก 275,000 ตัน ที่บริโภคในปี 2563/2564
เอเชีย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานว่าสมาคมโรงงานน้้าตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) บรรลุข้อตกลงกับ
รัฐปัญจาบเพื่อเริ่มฤดูกาลในวันที่ 15 พฤศจิกายน และก้าหนดราคาอ้อยไว้ที่ 225 รูปีปากีสถาน/มานด์ (1.3 เหรียญ
สหรัฐ/มานด์) ทั้งนี้แหล่ งข่าวกล่าว ว่ารัฐได้ตกลงที่จะปลดล็อกสินเชื่อธนาคาร เพื่อ ระงับ การปราบปรามเจ้าของ
โรงงาน และแก้ไขข้อพิพาทด้านภาษีผ่านการหารือ อย่างไรก็ตามรัฐบาลปัญจาบยืนกรานว่าจะบังคับ ใช้การออกใบรับ
ซื้ออ้อย (CPR) อย่างเคร่งครัด และผลักดันให้มีการช้าระเงินค่าอ้อยในเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันสมาคมร้าน
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ขายของช้าในการาจีเปิดเผยว่าราคาขายปลีกน้้าตาลในเมืองลดลง 15 รูปีปากีสถาน/กก. (0.08 เหรียญสหรัฐ/กก.)
เหลือ 120 รูปีปากีสถาน/กก. (0.7 เหรียญสหรัฐ/กก.)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สื่ อท้องถิ่นของปากีสถานคาดการณ์ ว่า ปากีส ถานอาจต้องน้าเข้าน้้าตาล
300,000-500,000 ตั น ในปี 2564/2565 เพื่ อ เติ ม ในคลั ง ตรงกั น ข้ ามกั บ กระทรวงเกษตรของสหรัฐ ฯ USDA ซึ่ ง
คาดการณ์การส่งออก 800,000 ตัน แม้ว่าเป้าการผลิตจะก้าหนดไว้ที่ 6.5-6.6 ล้านตัน เทียบกับความต้องการ 5.9
ล้านตัน ด้านคณะกรรมาธิการความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติของวุฒิสภาขอให้รัฐบาลแก้ไขวิกฤตน้้าตาลในปัจจุบัน
ขณะที่ในแคว้นสินธุ รัฐบาลก้าลังถูกกดดันให้เปิดโรงงานอีก 5-9 แห่งที่ปิดตัวลงไปแล้ว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอินเดีย แนะว่าด้วยการใช้เอทานอล E20 จะ
ช่วยให้อุตสาหกรรมน้้าตาลอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนการส่งออก ด้านหัวหน้าสมาพันธ์โรงงานน้้าตาล
สหกรณ์แห่งชาติของอินเดีย (NFCSF) เห็นพ้องต้องกัน แม้ว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้้าตาล
โลกที่สูง ขณะนี้โรงงานต่างๆ ได้ล งนามในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้าเพื่อส่งออกน้้าตาลไปแล้ว 2.5 ล้านตัน และการ
ส่งออกทั้งหมดอาจสูงถึง 5 ล้านตัน โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกอาจสูงขึ้นหากรัฐบาล
สามารถหาวิธีการช้าระเงินเพื่อส่งออกไปยังอิหร่านต่อไปได้
วัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สหพันธ์โรงงานน้้าตาลสหกรณ์ แห่ งชาติ กล่าวว่า โรงงานต่างๆในอินเดีย
ยังคงรอเงินอุดหนุนจ้านวน 15 พันล้านรูปี (201 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่รัฐบาลจะออกให้ สหพันธ์ก้าลังท้างานร่วมกับ
รัฐบาลเพื่อปลดล็อกการจัดหาเงินทุนส้าหรับโรงงานต่างๆ ในการตั้ งโรงงานเอทานอลเพิ่ม เนื่องจากใบขออนุญาต
จ้านวนมากยังไม่ได้รับการอนุมัติ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่า รัฐบาลของรัฐอุตตรประเทศอนุมัติราคาอ้อย
ส้าหรับปี 2564/2565 ที่ 330-340 รูปี/100 กก. (44-46 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน)
วันที่ 10 พฤศจิก ายน 2564 All India Sugar Trade Association (AISTA) รายงานว่า อินเดียส่ งออก
น้้าตาล 276,000 ตัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน โรงงานต่างๆ ได้ลงนามในสัญญาส่งออก 1.8 ล้านตัน
โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจนถึงขณะนี้ แต่การขนส่งจะล่าช้าเนื่องจากการเก็บเกี่ยวล่าช้าในบางภูมิภาค ด้านสมาคมเสริม
ว่าแทบไม่มี การส่ งออกมาจากอิน เดี ย ตอนเหนื อ เนื่ องจากราคาสู ง ถึง 35,500 - 37,500 รูปี /ตัน (492.5 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน)
ทั้งนี้ตามการคาดการณ์ของโรงงาน Balrampur Chini Mills คาดว่าตัวเลขการบริโภคน้้าตาลของอินเดีย
น่าจะอยู่ที่ 27 ล้านตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้นจาก 26.5 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว โดยบริษัทคาดว่าสัดส่วนการผลิตเอ
ทานอลจะคิดเป็น 35% ของรายได้ทั้งหมด จาก 20% ในปัจจุบัน
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนขายในท้องถิ่นของอินเดีย รายงานว่า ขณะนี้ยอดการส่งออกหยุดนิ่ง
เนื่องจากโรงงานน้้าตาลคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ส่งออกรอให้ราคาลดลง ด้าน Marex Spectron กล่าวว่า
ในขณะที่อุปสงค์น้าตาลทั่วโลกเพิ่มขึ้นแต่ผู้ผลิตกลับชะลอการขายและรอให้ราคาตลาดโลกสูงขึ้น
วัน ที่ 11 พฤศจิ กายน 2564 ตามรายงานของส้ านัก งานก้ากับ ดูแ ลกิ จการน้้าตาล (SRA) ณ วัน ที่ 24
ตุล าคม ฟิลิ ป ปิ น ส์ ผลิ ตน้้ าตาลทรายดิบ ได้ 184,674 ตัน เพิ่มขึ้น 39.12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ ว การบริโภคลดลง
3.35% ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ 205,426 ตัน ในขณะที่ราคาหน้าโรงงานเพิ่มขึ้น 16.92% แตะ 1,725.05 เปโซ/50
กก. (34.5 เหรี ย ญสหรัฐ /50 กก.) ในขณะเดี ยวกั นรองประธานาธิบ ดีของฟิลิ ปปิ น ส์ กล่ าวว่า จะสนั บ สนุน ความ
พยายามในการปกป้องอุตสาหกรรมจากการน้าเข้าราคาถูกด้วยการต่อสู้กับการเปิดเสรีการน้าเข้า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ประเทศจีนน้าเข้าน้้าเชื่อม 808,000 ตัน ในปี 2563/2564 และคาดว่าจะ
น้าเข้าจ้านวนที่เท่ากันในปี 2564/2565 ซึ่งสามารถทดแทนปริมาณน้้าตาลผลิตภายในและจากการน้าเข้าได้ตามการ
รายงานของ Czarnikow ด้านนักวิเคราะห์ในจีนกล่าวว่าการน้าเข้าน้้าเชื่อมนั้นได้ผลก้าไรดีกว่าการน้าเข้าน้้าตาลทราย
ดิบ ซึ่งท้าให้อุตสาหกรรมน้้าตาลพยายามผลักดันให้มีการจ้ากัดการน้าเข้าน้้าเชื่อม และราคาน้้าตาลในจีนนั้น โดน
กดดันอย่างมากจากปริมาณน้้าตาลคงคลังที่มีอยู่มาก แต่เชื่อว่าการเริ่มต้นเก็บเกี่ยวที่ล่าช้ามณฑลลกวางสี และการ
ปราบปรามการลักลอบจะช่วยให้ราคาน้้าตาลกลับมาขึ้นได้
วิจารณ์และความเห็น
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆก่อนที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 20.20 เซนต์ แล้วไม่
สามารถทะลุแนวต้านได้ ท้าให้มีการถอยกลับมาเคลื่อนไหวในช่วง 19.80-20.10 เซนต์ อาจจะเป็นผลมาจากราคา
น้้ามันที่มีการเคลื่อนไหวผันผวนในช่วงที่ผ่านและตัวเลขที่ไม่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันจากการรายงานผลผลิตภาคกลางใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งเดือนตุลาคม ที่สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้มากกว่าที่คาดแต่คุณภาพนั้นต่้าและมีการน้าไปผลิต
เอทานอลมากกว่าที่คาด ยังไม่นับรวมเรื่องการวิเคราะห์น้าตาลส่วนขาดของปีหน้าที่ในหลายๆสถาบันก็ยังมีส่วนที่
แตกต่างกันมาก แสดงถึงปัจจัยที่ยังไม่มีความชัดเจนในการประมาณการตัวเลขผลผลิตของปีหน้า แต่ความชัดเจนจะ
ค่อยๆมีมากขึ้นในช่วงต้นปีหน้าอีกครั้ง
คาดว่าราคายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 19.00-20.50 เซนต์/ปอนด์ ของสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2565

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้าตาลไทย จ้ากัด
15 พฤศจิกายน 2564

