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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2564
ตลาดน้ าตาลทรายดิ บ นิ วยอร์ คประจาสั ป ดาห์ น้ ี (12-16 เมษายน 2564) ซึ่ งเป็ นสัปดาห์ ที่ 15 ของปี
2564 ราคาน้ าตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวน ก่อนที่จะปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายด้วยราคาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
การรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ จากการอ่อนค่าลงของเงินเรี ยลบราซิ ล ประกอบกับการแพร่
ระบาดอีกครั้งของโควิด-19 ทัว่ โลก ซึ่ งอาจทาให้ในหลายประเทศต้องขยายการ Lockdown และ เข้มงวดใน
ข้อจากัดต่ างๆ ซึ่ งเป็ นผลลบต่ อการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จและความต้องการน้ าตาล ต่อมาราคาน้ าตาลมี การ
ปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ขึ้นไปแตะระดับสู งสุ ดในรอบ 1 เดือนครึ่ ง ที่ 16.80 เซนต์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน จากราคาน้ ามันดับที่สูงขึ้น และความกังวลอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับผลผลิตน้ าตาลทัว่ โลกที่
คาดว่าจะลดลง เนื่องจากปั ญหาสภาพอากาศ โดยกลุ่มเกษตรกร CGB รายงานว่า อากาศที่หนาวจัดในฝรั่งเศส
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตน้ าตาลรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปได้สร้างความเสี ยหายให้กบั พื้นที่ปลู กบีทของฝรั่งเศสถึ ง
10% นอกจากนี้ Somar Meteorologia รายงานว่า สภาพอากาศที่ แห้งแล้งในบราซิ ลก็อาจทาให้ผลผลิตน้ าตาล
ในบราซิลลดลง
ราคาน้ าตาลตามสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้าเดื อนพฤษภาคม 2564 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 15.32-16.80
เซนต์ และปิ ดตลาดครั้ งสุ ดท้ายที่ 16.72 เซนต์ เพิ่ ม ขึ้ นจากสั ป ดาห์ ก่อน 1.26 เซนต์ หรื อ 8.15% และราคา
น้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเดื อนกรกฎาคม 2564 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 15.31-16.62 เซนต์ และปิ ด
ตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 16.57 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.16 เซนต์ หรื อ 7.53%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
มีนาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
มีนาคม

2564
2564
2564
2565
2565
2565
2565
2566
2566
2566
2566
2566

ราคา
สู งสุ ด
16.80
16.62
16.48
16.56
15.73
15.12
14.76
14.75
14.11
13.66
13.43
13.52

ราคา
ต่าสุ ด
15.32
15.31
15.31
15.49
14.88
14.34
14.03
14.14
13.57
13.16
13.02
13.24

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
9 เมษายน 2564
15.46
15.41
15.35
15.59
14.91
14.41
14.13
14.19
13.64
13.26
13.06
13.13

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
16 เมษายน 2564
16.72
16.57
16.43
16.52
15.70
15.10
14.73
14.72
14.08
13.63
13.41
13.52

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
+1.26
+1.16
+1.08
+0.93
+0.79
+0.69
+0.60
+0.53
+0.44
+0.37
+0.35
+0.39
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ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 16 เมษายน 2564 สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คแตะระดับสู งสุ ดใน
รอบเกือบหนึ่งเดือนเมื่อวันที่ 15 เมษายน เนื่องจากตลาดตั้งข้อสงสัยว่าบราซิ ลจะสามารถผลิตน้ าตาลได้ 36
ล้านตัน ตามแผนหรื อไม่เนื่ องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง แหล่งข่าวชี้ให้เห็นว่าราคาสามารถเพิม่ ขึ้นได้อีก
ในขณะที่การส่ งออกน้ าตาลของอินเดียจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบางคนตั้งข้อสังเกตว่าบราซิ ลจะยังคงสามารถ
ผลิตน้ าตาลได้ตามเป้ าหมายแม้จะมีผลผลิตอ้อยที่ลดลงโดยการผลิตเอทานอลให้นอ้ ยลง
ตามรายงานของ S&P Global ราคาน้ าตาลเดือนพฤษภาคมได้รับการประเมินที่ 16.39 เหรี ยญสหรัฐฯ/
ต่อปอนด์ FOB Santos ในวันที่ 15 เมษายน เพิ่มขึ้น 6.64% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ และเพิ่มขึ้น 62.92% เมื่อเทียบ
กับปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลจาก Williams Brasil แสดงให้เห็นว่าจานวนเรื อรอรับน้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็ น 35 ลา น้ าตาล
1.36 ล้านตัน ในสัปดาห์สิ้นสุ ดวันที่ 14 เมษายน เพิม่ ขึ้นจาก 26 ลา และ 881,000 ตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า
ขณะที่ Archer Consulting ตั้งข้อสังเกตว่า โรงงานน้ าตาลของบราซิลได้ขายน้ าตาลล่วงหน้าของการส่ งออกใน
ปี 2565/2566 ไปแล้ว 12% ซึ่งคิดเป็ น 3 ล้านตัน ในราคาเฉลี่ยที่ 13.34 เซนต์/ปอนด์
วันที่ 15 เมษายน 2564 ราคาน้ าตาลในตลาดนิ วยอร์ คเดื อนพฤษภาคมแตะระดับสู งสุ ดในรอบ 3
สัปดาห์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน โดยได้รับ แรงหนุ นจากข้อมู ลเศรษฐกิ จมหภาคเชิ งบวกในสหรัฐฯ และความ
กังวลอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับพืชผลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ล ตลาดมีความเห็นสอดคล้องกันว่าผลผลิตอ้อยใน
ภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลจะลดลง 7% ขณะที่การส่ งออกน้ าตาลจากบราซิ ลทากาไรได้มากกว่าไฮดรัส 11.48%
ณ วันที่ 14 เมษายนตามข้อมูลของ Agencia Safras ไฮดรัสยังคงมีราคาต่ ากว่าราคาน้ าตาลคริ สตัลในประเทศ
8.16%
อเมริกาใต้
วันที่ 14 เมษายน 2564 Inmet AgRural รายงานว่า ภาคกลางตะวันตกและภาคใต้ของบราซิ ลส่ วน
ใหญ่น่าจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ในเดือนเมษายน - มิถุนายน จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงสัปดาห์แรก
ของเดือนเมษายนในพื้นที่เซาเปาโลและปารานา โรงงานน้ าตาลบางแห่ งอาจต้องซื้ ออ้อยจากเกษตรกรมากขึ้น
เพื่อชดเชยผลผลิตที่ลดลง ในขณะเดียวกันราคาข้าวโพดก็ปรับขึ้นทาสถิติใหม่ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุ ด ณ วันที่ 9
เมษายน เนื่องจากผลกระทบของสภาวะแห้งแล้งส่ งผลต่อปริ มาณการเก็บเกี่ยว Conab กล่าว
วัน ที่ 13 เมษายน 2564 UNICA รายงานผลผลิ ต อ้อ ย น้ า ตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิล ช่วงครึ่ งหลังเดือนมีนาคม ฤดูการผลิตปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ดังนี้
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รายการ

ในช่ วงครึ่งหลังเดือนมีนาคม
ยอดสะสม
ปี
ปี
เปลีย่ นแปลง
ปี
ปี
เปลีย่ นแปลง
2563/64 2562/63
(%)
2563/64 2562/63
(%)

ผลผลิตอ้อย (พันตัน )
7,475 4,995
-33.18 605,462 590,361
+2.56
ผลผลิตน้ าตาล (พันตัน)
174
227
-23.43 38,465 26,761
+43.73
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
372
456
-18.46 30,366 33,258
-8.70
ATR (กก/ตันอ้อย)
113.23 108.54
+4.32 144.72 138.57
+4.44
สัดส่ วนอ้อยนาไปผลิตน้ าตาล (%)
32.21 29.33
+ 46.07 34.33
+
สั ด ส่ ว นอ้อ ยน าไปผลิ ต เอทานอล 67.79 70.67
- 53.93 65.67
(%)
วันที่ 12 เมษายน 2564 จากการส ารวจโดย Novacana มี ต้ งั เป้ าผลผลิ ตอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิ ล ในปี 2564/2565 ไว้ที่ 584.6 ล้านตัน และผลผลิตน้ าตาล 34.58 ล้านตัน ซึ่ งสู งกว่าที่ Archer Consulting
ประมาณการผลผลิตอ้อยไว้ที่ 574.5 ล้านตัน และน้ าตาล 35.1 ล้านตัน
วันที่ 12 เมษายน 2564 Secex รายงานว่า ในเดื อนมี น าคมบราซิ ลส่ งออกน้ าตาลและเอทานอล
สู งสุ ดในรอบ 5 ปี โดยส่ งออกน้ าตาลที่ 1.97 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 8% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน ส่ งออกเอทานอล 203 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 196% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ราคาเฉลี่ ยของเอทานอลที่ส่งออกต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว 21% ในขณะที่ราคา
น้ าตาลเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
อเมริกากลาง-เหนือ
วันที่ 12 เมษายน 2564 Conadesuca รายงานว่า ณ วันที่ 3 เมษายน เม็กซิ โกผลิตน้ าตาลได้ 4.42 ล้าน
ตัน เพิ่ ม ขึ้ น จาก 3.83 ล้านตัน ในช่ วงเดี ย วกัน ของปี ที่ แล้ว การผลิ ต ทั้ง หมดน่ าจะสู งถึ ง 6 ล้านตัน ขณะที่
Zafranet กล่ าวเพิ่ มเติ มว่ามี รายงานของเกษตรกรที่ พยายามปิ ดโรงงานในโออาซากา คนขับรถบรรทุก อ้อย
กาลังปิ ดกั้นทางเข้าโรงงานน้ าตาล Adolfo Lopez Mateos
วันที่ 12 เมษายน 2564 USDA รายงานปริ มาณผลผลิ ตและการใช้น้ าตาลประจาเดื อนของสหรัฐฯ
ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
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รายการ
ผลผลิตน้ าตาล (เมตริ กตัน)
การนาเข้า (เมตริ กตัน)
การส่ งออก (เมตริ กตัน)
สัดส่ วนน้ าตาลในสต็อกเพื่อใช้ในประเทศ

ปี
2563/2564

เปลีย่ นแปลง
(% ต่ อปี )

เปลีย่ นแปลง
(% ต่ อเดือน)

8,476,737
2,859,447
31,751
15.1

+12.79
-31.79
0.00
+14.57

-0.32
+0.96
0.00
0.00

วันที่ 12 เมษายน 2564 USDA รายงานปริ มาณผลผลิ ตและการใช้น้ าตาลประจาเดือนของเม็กซิ โก
ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
รายการ
ผลผลิตน้ าตาล (เมตริ กตัน)
การนาเข้า (เมตริ กตัน)
การส่ งออก (เมตริ กตัน)
ปริ มาณน้ าตาลในสต็อก (เมตริ กตัน)

ปี
2563/2564

เปลีย่ นแปลง
(% ต่ อปี )

เปลีย่ นแปลง
(% ต่ อเดือน)

5,900,000
105,000
1,492,000
926,000

+10.54
+26.67
+18.77
+7.34

0.00
0.00
0.00
0.00

ยุโรป
วันที่ 16 เมษายน 2564 สมาคมผูป้ ลูกบีทในเฮสเซิ น - พาลาทิเนต ประเทศเยอรมัน แจ้งเกษตรกรผู ้
ปลูกบีทถึงการประเมินความเสี ยหายที่ต่ากว่าที่เกิดขึ้นจริ งจากสภาพอากาศหนาวเย็นเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจาก
ใบยังคงดู แข็งแรงแม้ว่ารากจะถู ก ท าลาย บี ท ในพื้ นที่ บ างส่ วนเสี ยหายไป 10% โดยอี ก 20-30% ของพื้ น ที่
ทั้งหมดต้องเผชิ ญกับความเสี ยหายบางส่ วน สมาคมประเมินว่าเกษตรกรจะต้องใช้เงิ น 300 ยูโร/แฮกแต (359
เหรี ยญสหรัฐ ฯ/แฮกแต) ในการปลู ก ใหม่ มี ก ารตั้ง ข้อสั งเกตว่าความเสี่ ย งที่ จะเกิ ด โรคจะสู ง ขึ้ น เนื่ องจาก
เกษตรกรไม่สามารถใช้สารนีโอนิโคตินอยด์ได้
วันที่ 16 เมษายน 2564 ผูป้ ลู กบีทชาวฝรั่ งเศสบางรายจะต้องปลู กบี ทใหม่ 100% เนื่ องจากได้รับ
ความเสี ยหายจากสภาพอากาศเย็นจัดที่ผา่ นมา แต่จะไม่ได้รับอนุ ญาตให้ปลูกใหม่ดว้ ยเมล็ดที่เคลือบด้วยนี โอ
นิโคตินอยด์ ซึ่ งอาจส่ งผลให้สูญเสี ยเงินประมาณ 600 ยูโร/แฮกแต (718 เหรี ยญสหรัฐฯ/แฮกแต) ทางด้าน CGB
เรี ย กร้ อ งให้ รัฐ บาลจัด ตั้ง กองทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อเกษตรกรที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากโรคใบเหลื อง (yellowing
disease)
วันที่ 14 เมษายน 2564 CGB ปรับเพิ่มประมาณการสาหรับพื้นที่ปลู กบีทในฝรั่งเศสที่ได้รับความ
เสี ยหายจากความหนาวเย็นเมื่อเร็ ว ๆ นี้เป็ น 30,000-50,000 แฮกแต เนื่องจากคาดว่าจะมีอากาศหนาวเย็นมาก
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ขึ้นในอีกไม่กี่วนั ข้างหน้า ในบางพื้นที่ควรปลูกใหม่แต่ประสบปั ญหาเมล็ดที่มีการเคลือบด้วยสารนีโอนิโคติน
อยด์ไม่ไม่เพี ยงพอ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรของฝรั่ งเศสประกาศว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะชดเชยให้ก ับ
เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้
วันที่ 15 เมษายน 2564 พื้นที่ เพาะปลู กบี ท ในประเทศอิตาลี ก่อนหน้านี้ ได้รับความเสี ยหายจาก
สภาพอากาศที่แห้งแล้ง และตอนนี้ อาจได้รับความเสี ยหายมากขึ้นเนื่ องจากสภาพอากาศที่หนาวจัด ตามข้อมูล
ของConfagricoltura Ferrara การเพาะปลู ก ดู เหมื อ นจะได้รับ ความเดื อดร้ อ นเพี ย งเล็ ก น้อ ย แม้ว่า จะยังเร็ ว
เกินไปที่คาดการณ์ ขณะที่พ้นื ที่ปลูกบีทใน Emilia-Romagna, Veneto และ Marche เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี นี้ และ
แตะระดับ 29,000 แฮกแต แม้จะมีการแข่งขันจากข้าวโพดและถัว่ เหลืองก็ตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์วา่ ในปี 2564 มีพ้ืนที่เพาะปลูกบีท 396,000 แฮกแต ลดลง 6% จากปี ที่
แล้ว และต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ถึง 11.8% พื้นที่ปลูกข้าวสาลีอ่อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว และ
ยังคงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาว อย่างไรก็ตามผลการประมาณการไม่ได้คานึ งถึงการเกิดสภาพอากาศเย็นจัด
ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผา่ นมา
เอเชีย
วันที่ 16 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคมอินเดียส่ งออกน้ าตาล 1.2 ล้านตัน ซึ่ งมากกว่าเดือนก่อนหน้า
40% ตามรายงานของ Czarnikow โรงงานให้ความสาคัญกับน้ าตาลทรายดิ บในปริ มาณมากท่ามกลางปั ญหา
การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ในขณะที่การส่ งออกน้ าตาลทรายขาวเดือนนี้ลดลง 24,000 ตัน อยูท่ ี่ 378,000 ตัน
และน้ าตาลประมาณ 669,000 ตัน อยู่ในระหว่างการส่ งออกเดือนเมษายน ทางด้านสมาคมโรงานน้ าตาลของ
อินเดีย ISMA กล่าวว่า ในปี นี้อินเดียมีการส่ งออกน้ าตาลไปแล้ว 2.97 ล้านตัน
วัน ที่ 15 เมษายน 2564 รั ฐบาลอิ น เดี ย อนุ ม ัติโควต้าการส่ งออกน้ า ตาลไปยัง สหราชอาณาจัก ร
จานวน 3,675 ตัน จากโควต้า EU CXL 10,000 ตัน สาหรับปี 2563/2564 ในขณะเดี ยวกันสต็อคน้ าตาลของ
โรงงานน้ าตาลก็ปรับตัวสู งขึ้นเนื่องจากการอุดหนุ นการส่ งออก และการเปลี่ยนไปเป็ นเอทานอลคาดว่าจะช่วย
แก้ปัญหาน้ าตาลล้นตลาดได้
วันที่ 13 เมษายน 2564 ณ วันที่ 9 เมษายน โรงงานน้ าตาลของอินเดียส่ งออกน้ าตาลไปแล้ว 3.7-3.8
ล้านตัน ซึ่ งเป็ นน้ าตาลทรายดิ บ 1.9 ล้านตัน น้ าตาลทรายขาว 1.45 ล้านตัน และน้ าตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์
50,000 ตัน ตามการประมาณการของ ISMA
ในขณะเดียวกัน ณ วันที่ 11 เมษายน รัฐมหาราษฏระผลิตน้ าตาลได้ 10.344 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.03
ล้านตัน ช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ในขณะที่โรงงานน้ าตาล 70 โรงงาน ยังคงดาเนิ นการหี บอ้อยอยู่ เทียบ
กับ 12 โรงงาน เมื่อปี ที่แล้ว ขณะที่ ณ วันที่ 7 เมษายน ในรัฐอุตรประเทศผลิตน้ าตาลได้ 9.74 ล้านตัน ลดลง
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จาก 10.187 ล้านตัน จากปี ที่ แล้ว โดยมี โรงงาน 75 โรงงาน ด าเนิ น การหี บ อ้อยอยู่ เที ย บกับ 105 โรงงาน
ในชวงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว
วันที่ 13 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน จาก All India Sugar Trade Association (AISTA)
รายงานว่า อินเดียส่ งออกน้ าตาล 2.49 ล้านตัน ลดลงจาก 3.33 ล้านตัน โดยน้ าตาล 300,000 ตัน ถูกขนส่ งไปยัง
ท่าเรื อแล้ว อินเดี ยจะสามารถส่ งออกน้ าตาลได้ 5.5 ล้านตัน ในฤดู กาลนี้ และในปี นี้ อินโดนี เซี ยเป็ นผูซ้ ้ื อราย
ใหญ่ที่สุดแทนอิหร่ าน
วันที่ 16 เมษายน 2564 ร้านค้าส่ วนใหญ่ในเมืองละฮอร์ รัฐปั ญจาบ ประเทศปากีสถานหยุดขาย
น้ าตาลแล้ว เนื่ องจากผูค้ า้ ปลีกอธิ บายว่าพวกเขาไม่สามารถขายในราคาที่รัฐกาหนดไว้ที่ 85 PKR/กก. (0.6
เหรี ยญสหรัฐฯ/กก.) ได้เนื่องจากราคาของโรงงานสู งกว่า สมาคมโรงงานน้ าตาลของปากีสถานอ้างว่าอุปทาน
หยุดชะงักเนื่องจากการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งข้อสังเกตว่ารัฐจะรวบรวม
น้ าตาล 150,000 ตัน เพื่อขายในราคา 65 PKR/กก. (0.4 เหรี ยญสหรัฐฯ/กก.) ในเดือนรอมฎอน
วันที่ 14 เมษายน 2564 ปากีสถานปิ ดการประมูลเพื่อนาเข้าน้ าตาลทรายขาว 50,000 ตัน เมื่อวันที่
14 เมษายน มีรายงานว่า Al Khaleej Sugar (AKS) ยื่นข้อเสนอเต็มจานวนที่ 520.2 เหรี ยญสหรัฐ ฯ/ตัน, Wilmar
เสนอเต็มจานวนที่ 525.40 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน และ Sucden ได้ยื่นข้อเสนอ 531 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน สาหรับ
น้ าตาล 25,000 ตัน
วันที่ 15 เมษายน 2564 แผนห้าปี ฉบับที่ 13 ซึ่ งสิ้ นสุ ดในปี 2563 การผลิตน้ าตาลของมลฑณกวางสี
รวมเป็ น 10 กลุ่ม จาก 17 กลุ่ม ในปี 2558 ตามที่นกั วิเคราะห์กล่าว ภายใต้แผนห้าปี ฉบับที่ 14 รัฐบาลจีนจะ
อุ ดหนุ นการปลู ก อ้อยเพิ่ มอี ก 11.5 ล้านมิ ว (767,000 แฮกแต) จนถึ งปี 2565 รัฐบาลกลางจะสนับสนุ นการ
เติ บ โตของอุ ตสาหกรรมบี ท โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ ผลผลิ ตน้ าตาลจากบี ท ที่ 1.6 ล้านตัน ภายในปี 2567/2568
นักวิเคราะห์ต้ งั ข้อสังเกตว่า 95% ของเมล็ดบีทต้องนาเข้า เนื่องจากบริ ษทั ในประเทศไม่เต็มใจที่จะลงทุนเพื่อ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ในประเทศ
วันที่ 15 เมษายน 2564 ในปี 2563/2564 เวียดนามควรจะผลิตน้ าตาลได้ 700,000 ตัน โดยจนถึงสิ้ น
เดื อนมีนาคม ผลิ ตน้ าตาลได้ 612,000 ตัน สมาคมอ้อยและน้ าตาลของเวียดนามกล่ าว ในขณะเดี ยวกันฝ่ าย
การค้าได้ประกาศการหารื อสาธารณะเกี่ยวกับการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดในวันที่ 12 พฤษภาคม
วันที่ 14 เมษายน 2564 หน่วยงานกากับดูแลน้ าตาลในฟิ ลิปินส์ (SRA) ได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิต
น้ าตาลในฤดูกาลนี้จาก 2.19 ล้านตัน เหลือ 2.1 ล้านตัน ผูผ้ ลิตกล่าวว่าผลผลิตน้ าตาลอาจลดลงเนื่องจากน้ าท่วม
ในขณะที่ความต้องการน้ าตาลทรายดิบเพิม่ ขึ้นเป็ น 1.15 ล้านตัน เพิม่ ขึ้น 7%
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โอเชียเนีย
วันที่ 12 เมษายน 2564 Canegrowers รายงานว่า ออสเตรเลียคาดว่าจะเก็บเกี่ยวอ้อยในปี 2564 ได้
29.5 ล้านตัน ลดลงจาก 31 ล้านตัน ในปี 2563 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบวกกับความเสี ยหายที่เกิ ด
จากพายุไซโคลนเมื่อเดือนมีนาคม
วิจารณ์และความเห็น
หลังจากที่ตลาดเลอกสนใจข่าวเกี่ยวกับการ lockdown และการแพร่ ระบาดของโควิด 19 ในประเทศ
บราซิ ล ตลาดก็มาให้ความสนใจเรื่ องปริ มาณอ้อยของภาคกลาง-ใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และฝนตกลง
มาน้อยจนถึงปั จจุบนั ทาให้คาดว่าผลผลิตจะลดลงประกอบกับราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้คาดว่า
แนวโน้นตลาดดูดีข้ ึนในระยะใกล้น้ ี แต่ราคาอาจจะมีการปรับฐานบ้างก่อนจะสิ้ นเดือนนี้
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋
ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 169,711 ล็อต หรื อประมาณ 8.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22,425 ล็อต ประมาณ
1.14 ล้านตัน หรื อ 15.23% เมื่อเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) 147,286 ล็อต หรื อประมาณ 7.48
ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (6 เมษายน 2564) และเทียบกับที่ ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ด
เป็ นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
19 เมษายน 2564

