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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (14-18 มิถุนายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 24 ของปี 2564 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบปรับตวัลดลงตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการ
รายงานสัปดาห์ก่อนทุกเดือน สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน 3 สัปดาห์ ท่ี 16.43 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน เน่ืองจาก
ผลผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้าตาลรายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก โดยสมาคมโรงงานน ้ าตาลแห่ง
อินเดีย รายงานวา่ ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 -15 มิถุนายน 2564 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 13% 
จาก 27.1 ลา้นตนั ข้ึนมาอยูท่ี่ 30.7 ลา้นตนั อนัเน่ืองมาจากการปลูกออ้ยแบบกนัชนและการหีบออ้ยท่ีเพิ่มข้ึน บวก
กบัเม่ือช่วงตน้สัปดาห์ Somar Meteorologia รายงานวา่ปริมาณน ้ าฝนในภาคกลางของบราซิลอยูท่ี่ 15.2 มม. หรือ 
160% ของค่าเฉล่ียในอดีต ท าใหค้ลายกงัวลเก่ียวกบัภยัแลง้ในบราซิล 

ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.32-17.50  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 1.43 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.11 เซนต ์หรือ 6.33% และราคาน ้ าตาลตามสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 16.86-17.86 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.95 
เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.01 เซนต ์หรือ 5.25% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
14 มิถุนายน 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564 17.50 16.32 17.54 16.43 -1.11  
ตุลาคม 2564 17.63 16.56 17.67 16.66 -1.01  
มีนาคม 
มีนาคม 

2565 17.86 16.86 17.89 16.95 -0.94  
พฤษภาคม 2565 17.01 16.09 17.03 16.17 -0.86  
กรกฎาคม 2565 16.40 15.58 16.41 15.66 -0.75  
ตุลาคม 2565 16.05 15.30 16.06 15.37 -0.69  
มีนาคม 2566 16.10 15.51 16.19 15.55 -0.64  
พฤษภาคม 2566 15.39 14.79 15.46 14.86 -0.60  
กรกฎาคม 2566 14.64 14.30 14.90 14.37 -0.53  
ตุลาคม 2566 14.41 14.00 14.53 14.07 -0.46  
มีนาคม 
มีนาคม 

2567 14.42 14.11 14.56 14.17 -0.39  
พฤษภาคม 2567 14.03 13.82 14.21 13.90 -0.31  

ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 นกัวเิคราะห์กล่าววา่ ตลาดก าลงัให้ความสนใจกบัการหมดอายุของสัญญาใน

เดือนกรกฎาคมตลาดนิวยอร์ค คาดว่าน่าจะมีขอ้จ ากดัท่ีน่าสนใจจากโรงงานน ้ าตาล เน่ืองจากพรีเม่ียมน ้ าตาล

ทรายขาวต ่า และขอ้เทจ็จริงท่ีวา่มีการน าเขา้จ  านวนมากในช่วงแรกเพื่อป้องกนัความเส่ียง ขณะท่ีราคาน ้าตาล 
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ไม่ไดป้ระโยชน์จากการท่ีราคาเอทานอลสูงข้ึน และมีผูใ้ชป้ลายทางซ้ือน ้ าตาลท่ี 16.90 เซนต์/ปอนด์ แหล่งข่าว

กล่าว ทางดา้น Tradersน ้ ามนัคาดการณ์ว่า ราคาน ้ ามนัดิบอาจทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เน่ืองจากการ

เพิ่มข้ึนของอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีอยูจ่  ากดั นอกจากน้ียงัมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ วิกฤตอุปทานมีแนวโนม้วา่จะมาก

ท่ีสุดในช่วงปี 2568-2573 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 Traders กล่าววา่ สภาพอากาศท่ีดีในประเทศไทยและอินเดียมีส่วนท าให้เกิด

แรงกดดนัต่อราคาน ้ าตาล ดา้น Safras & Mercado แยง้ว่าตลาดยงัไม่มีการขายน ้ าตาลเกินดุลท่ีจะออกมาจาก

อินเดีย ซ่ึงคาดวา่ผลผลิตในปีหนา้จะสูงข้ึน ความกงัวลเก่ียวกบัภาคกลาง-ใตข้องบราซิล คือการรักษาราคาให้สูง

กวา่ 17 เซนต/์ปอนด์ ในขณะท่ี Commonwealth Bank of Australia กล่าวเสริมวา่ ราคาน ้ าตาลจ าเป็นตอ้งสูงกวา่

ราคาเอทานอลเพื่อใหแ้น่ใจวา่โรงงานจะผลิตน ้าตาลเพียงพอ 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 Traders รายงานวา่ราคาน ้ าตาลนิวยอร์คลดลงต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และ

ลอนดอนลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือน เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน เน่ืองมาจากมีฝนตกในภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลและอินเดีย  ท าให้ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไดรั้บปริมาณน ้ าฝนมากกว่าปกติ 160% ตามการรายงาน 

Somar Meteorologia เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ขณะท่ี  Consecana-SP ตั้งขอ้สังเกตวา่ปริมาณน ้ าฝนในช่วง 2-3 วนัท่ีผา่น

มาจะช่วยในการเก็บเก่ียวออ้ยช่วงทา้ยฤดูกาล  เป็นผลใหอ้าจตอ้งแกไ้ขประมาณการผลผลิต  นอกจากน้ีแหล่งข่าว

กล่าววา่รายงานการผลิตล่าสุดของ UNICA ถูกมองวา่เป็นขาลง  ในทางกลบักนั Cubazucar ระบุในรายงานว่า

ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คยงัคงสูงกวา่ 17 เซนต/์ปอนด์ ดา้น Commerzbank กล่าววา่สภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนใน

ภาคกลาง-ใตไ้ม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความสูญเสียจากภยัแลง้ 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 Czarnikow คาดการณ์น ้าตาลส่วนเกินในปี 2564-2565 ไวท่ี้ 1.5 ลา้นตนั เทียบ

กบั 2.7 ลา้นตนั ในปี 2563/2564 โดยตั้งขอ้สังเกตวา่อินเดียไดรั้บปริมาณน ้ าฝนเม่ือเดือนพฤษภาคมสูงสุดในรอบ

ศตวรรษซ่ึงจะช่วยเพิ่มผลผลิต ในอนาคตคาดวา่โรงงานน ้ าตาลใหม่ 3 แห่ง ท่ีถูกสร้างข้ึนในประเทศโอมานและ

ซาอุดิอาระเบีย จะดูดซับการส่งออกน ้ าตาลของบราซิลไปได้ 2.5 ล้านตนั ภายในปี 2566 และผลิตน ้ าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิเพิ่มเติม 4.3 ลา้นตนั เม่ือเปิดด าเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงงานสามารถรับส่วนแบ่ง

การตลาดจากการส่งออกของอินเดียซ่ึงคาดวา่จะเปล่ียนไปผลิตเอทานอลในประเทศแทน  

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ช่วงห่างของราคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 

และช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ก าลงัอยูใ่นช่วงเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจท าให้กองทุนตอ้งมีช าระบญัชีตัว๋

ซ้ือบางส่วน ตามขอ้มูลของหัวหนา้ Archer Consulting  ตลาดเห็นพอ้งกนัวา่โครงสร้างตลาดช้ีไปท่ีอุปทานท่ี

เพียงพอ  อยา่งไรก็ตาม มีการตั้งขอ้สังเกตวา่ จะมีการซ้ือน ้าตาลจากผูใ้ชป้ลายทางท่ี 17.60 เซนต/์ปอนด ์
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อเมริกากลาง-เหนือ 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 Czarnikow กล่าววา่ การส่งออกน ้ าตาลของเม็กซิโกในฤดูกาลน้ีคาดวา่น่าจะ

ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปี ท่ี 1.15 ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลิตลดลงเหลือ 5.7 ลา้นตนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์

ไวใ้นตอนแรก 500,000 ตนั ดว้ยการส่งออก 880,000 ตนั ไปยงัสหรัฐอเมริกา จะท าให้เหลือน ้ าตาลเพียงเล็กนอ้ย

ท่ีจะส่งออกไปยงัตลาดโลก ในขณะเดียวกนัขอ้มูลจากท่าเรือเวรากรูซแสดงให้เห็นวา่การส่งออกโดยตูค้อนเทน

เนอร์เพิ่มข้ึน 10.3% ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการส่งออกน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึน 2.5% 

ในช่วงเวลาดงักล่าว 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 นกัวเิคราะห์เตือนวา่การลดปริมาณการใชเ้อทานอลของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้
มีการส่งออกไปบราซิลสูงข้ึน เน่ืองจากสหรัฐฯ มองวา่จะลดเอทานอลส่วนเกิน ดา้น Copersucar กล่าวเพิ่มเติมวา่
จะมีการแข่งขนักนัมากข้ึนระหวา่งสหรัฐอเมริกาและบราซิลในการส่งออกเอทานอล 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจ าเดือนมิถุนายน USDA ลดการคาดการณ์การผลิตน ้ าตาล

ของเม็กซิโกลง 125,000 ตนั และลดการส่งออกไปยงัตลาดโลกดว้ยปริมาณท่ีเท่ากนั  ทางดา้น Zafranet และ 

Conadesuca รายงานว่า จนถึงวนัท่ี 2 มิถุนายน ประเทศเม็กซิโกผลิตน ้ าตาลได ้5.68 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 5.18 

ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีเพียง 4 โรงท่ียงัคงเปิดด าเนินการอยู ่ เป้าหมายการผลิตท่ีตั้งไวเ้ม่ือ

เดือนเมษายนอยูท่ี่ 5.86 ลา้นตนั 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจ าเดือนมิถุนายน USDA ได้ปรับลดอุปทานน ้ าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2563/2564 และ 2564/2565 ลงเล็กนอ้ย 50,000 ตนั (45,000 เมตริกตนั)  ดว้ยเหตุน้ี อตัราส่วนสต็อค

น ้าตาลต่อการใชง้านในปี 2573/2564 จึงลดลงเหลือ 14.3%  จาก 14.7% และในปี 2564/2565 ลดลงเหลือ 11.84% 

จาก 12.2% ท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นรายงานเดือนพฤษภาคม 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงาน ข้อมูล ณ ว ันท่ี 31 พฤษภาคม 

เปรียบเทียบสต็อกในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหน้าพบว่า บราซิลมีเอทานอลในสต็อกลดลง 28% อยู่ท่ี 3.34 

พนัลา้นลิตร ไฮดรัสลดลง 26.6% อยูท่ี่ 2.1 พนัลา้นลิตร และแอนไฮดรัสลดลง 27% อยูท่ี่ 1.14 พนัลา้นลิตร ดา้น

S&P Global ตั้งขอ้สังเกตวา่ การหีบออ้ยท่ีนอ้ยกวา่บวกกบัการเก็งก าไรการน าเขา้ไม่ได ้และการฟ้ืนตวัของความ

ต้องการเช้ือเพลิงล้วนมีส่วนท าให้สต็อกเอทานอลลดลง ซ่ึงส่งผลดีราคาเอทานอล นักวิเคราะห์ของ 

Commonwealth Bank of Australia ไดแ้นะน าวา่ โรงงานบางแห่งคาดวา่จะผลิตเอทานอลมากข้ึน ซ่ึงช่วยให้ราคา

น ้าตาลตลาดนิวยอร์คพุง่สูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม โรงงานในบราซิลป้องกนัความเส่ียงโดยการ

ขายน ้าตาลล่วงหนา้ส าหรับปี 2565/2566 ไปแลว้ประมาณ 5.23 ลา้นตนั คิดเป็น 20.9% ของน ้าตาลทั้งหมดท่ีคาด 
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ไว ้และมากกวา่ท่ี Archer Consulting ประเมินไวเ้ม่ือเดือนก่อน 1.2 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียในเดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี 

1,920 เรียลบราซิล/ตนั 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 จากการส ารวจของ Noticias Agricolas พบวา่ตลาดคาดวา่ภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิลจะเก็บเก่ียวออ้ยได ้567 ลา้นตนั โดยประมาณการในช่วง 540-575 ลา้นตนั ผลผลิตน ้ าตาลคาดวา่จะอยู่ท่ี 

35.28 ล้านตนั จากท่ีประมาณการจะอยู่ในช่วง 33.8-36.3 ล้านตนั ผลผลิตเอทานอลอยู่ท่ี 27.74 พนัล้านลิตร 

รวมทั้งเอทานอลจากขา้วโพดดว้ย ท่ีประมาณการอยูใ่นช่วง 24.5-31.85 ลา้นลิตร 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 มีการพดูคุยกนัวา่น ้าตาลของบราซิลอยา่งนอ้ย 500,000 ตนั ในสัญญาส่งออก

ปีหน้า โรงงานท่ีตดัสินใจว่าจะน าไปผลิตเอทานอลแทน หัวหน้า Archer Consulting กล่าว  นอกจากน้ียงัตั้ง

ขอ้สังเกตว่าราคาเอทานอลในประเทศบราซิลท าก าไรไดม้ากกว่าระดบัเฉล่ียท่ีโรงงานขายน ้ าตาลล่วงหน้าเพื่อ

ส่งออกน ้าตาลในปี 2564/2565 ประมาณ 400 จุด 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 Somar Meteorologia ตั้งขอ้สังเกตวา่พื้นท่ีปลูกออ้ยหลายแห่งในบราซิลไดรั้บ

ปริมาณน ้าฝนดี แต่มีเพียงบางพื้นท่ีในรัฐมาตูโกรสซูโดซูล และรัฐปาราณา เท่านั้นท่ีแสดงสัญญาณของความช้ืน

ในดินต ่า ในเขตจายขูองรัฐเซาเปาโลยงัคงไดรั้บฝนในปริมาณดีซ่ึงสามารถช่วยออ้ยท่ีจะเก็บเก่ียวในช่วงคร่ึงหลงั

ได ้อยา่งไรก็ตาม Archer Consulting กล่าววา่ รัฐเซาเปาโลยงัไดรั้บปริมาณน ้าฝนไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความแห้ง

แลง้ท่ีเผชิญอยู ่
ส านักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของบราซิล (NOAA) กล่าวว่า การไม่เกิดปรากฎการณ์
ลานีญาท าใหมี้โอกาสเกิดฝนตกนอ้ยลงในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ตามการรายงานของ Argentine Sugar Center 

(CAA) พบว่า อาร์เจนตินาผลิตน ้ าตาล 120,000 ตนั และเอทานอล 25,000 ลบ.ม.  คาดวา่ผลผลิตจะเพียงพอเพื่อ

รองรับต่อความตอ้งการทั้งน ้ าตาลและเอทานอลในปี 2564/2565  ฤดูกาลท่ีแลว้ อาเจนตินาผลิตน ้ าตาลได ้1.75 

ลา้นตนัและเอทานอล 550,000 ลบ.ม.  การบริโภคน ้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 1.42 ลา้นตนั แต่ความตอ้งการเอทานอล

ลดลงเน่ืองจากการระบาดใหญ่  ในขณะเดียวกนั Buenos Aires Cereals Exchange ไดเ้พิ่มประมาณการผลิต

ขา้วโพดเป็น 48 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 2 ลา้นตนั จากการคาดการณ์คร้ังก่อน 

ยุโรป 
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 บริษทั Cosun Beet กล่าววา่ การปลูกบีทในเนเธอร์แลนด์นั้นจะชา้กวา่ปกติ

ประมาณหน่ึงสัปดาห์ แมว้่าสภาพอากาศจะดีในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา ด้านสหกรณ์กล่าวเสริมว่าการเกิด

ศตัรูพืชยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ขณะท่ีสถาบนับีท LIZ รายงานวา่ สถานการณ์ในเยอรมนีมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเป็น

การเพาะปลูกท่ีล่าชา้และมีศตัรูพืชเพียงเล็กนอ้ย 



www.sugarzone.in.th 
 

 
 

5 

 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 NFU Sugar กล่าวว่า อุตสาหกรรมบีทขององักฤษยากท่ีจะแข่งขนักบัการ

น าเขา้ของออสเตรเลียภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรีฉบบัใหม่ ออสเตรเลียจะสามารถส่งออกน ้ าตาลปลอดภาษีได ้

80,000 ตนั ในปีน้ี ซ่ึงจะเพิ่มข้ึน 20,000 ตนั/ปี ในอีก 8 ปีขา้งหน้า NFU Sugar เน้นว่าค่าใช้จ่ายในสหราช

อาณาจกัรอาจสูงข้ึนเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดมากข้ึน การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่โควตาการ

น าเขา้น ้าตาลทรายดิบ 260,000 ตนั/ปี หลงัจากท่ีประกาศ Brexit 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดการณ์ว่าผลผลิตในฤดูกาลหนา้จะสูงถึง 5.9 

ลา้นตนั ซ่ึงเพียงพอต่อ 90% ของความตอ้งการในประเทศ ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นวา่ รัฐบาลควรใชเ้วลา

ในการออกแบบนโยบายเพื่อจดัการกบัการขาดดุลคร้ังท่ี 2 โดยไม่ลดการลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกบีท 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 สหราชอาณาจกัรและออสเตรเลียได้ลงนามในขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) ซ่ึง

รวมถึง การลดภาษีน าเขา้น ้ าตาลในสหราชอาณาจกัรเป็นระยะเวลา 8 ปี ออสเตรเลียจะสามารถส่งออกน ้ าตาล

ปลอดภาษีได ้80,000 ตนั/ปี โดยเพิ่มข้ึนปีละ 20,000 ตนั/ปี 

เอเชีย 
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 ส านกัข่าวรอยส์เตอร์ รายงานว่า ปากีสถานเปิดการประกวดราคาซ้ือน ้ าตาล

ทรายขาวจ านวน 100,000 ตนั โดยก าหนดการส้ินสุดเวลาการยืน่ขอ้เสนอวนัท่ี 25 มิถุนายน ขณะท่ีมีรายงานวา่ได้

มีการจดัประกวดราคาน ้าตาล 50,000 ตนั เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน ปิดตวัลงโดยไม่มีการซ้ือ 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่าผูน้ าเขา้น ้ าตาลปฏิเสธค าขอจากรัฐบาลปากีสถานในการขาย

น ้าตาลทรายขาว 4,000 ตนั ท่ี 98 รูปีปากีสถาน/กก. (0.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เพื่อจ าหน่ายให้กบัคนยากจน เม่ือ

เทียบกบัราคาตลาดปัจจุบนัท่ี 116 รูปีปากีสถาน/กก.  ( 0.74 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) สมาคมผูน้ าเขา้น ้ าตาลกล่าว

เสริมวา่ การแจง้เตือนของประธานาธิบดีปากีสถานก าลงัจ ากดัการน าเขา้ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแนะน าว่าควรรวมน ้ าตาลไวใ้นตารางภาษีขายท่ี 3 ในงบประมาณปี 

2021/22 เพื่อให้สามารถเก็บภาษีตามมูลค่าขายปลีกท่ีแทจ้ริงได ้ไม่ใช่อตัราคงท่ีท่ี PKR 60 รูปีปากีสถาน/กก. 

(0.38 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  และแยง้วา่ส่ิงน้ีจะเพิ่มรายไดจ้ากภาษีและช่วยควบคุมราคาน ้าตาลได ้

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 ในเดือนพฤษภาคม จีนน าเขา้น ้ าตาล 180,000 ตนั ลดลง 38.5% เม่ือเทียบกบั

ปีท่ีแลว้ ท าให้การน าเขา้น ้ าตาลส าหรับปีน้ีอยูท่ี่ 1.61 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 94% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และในช่วงเวลา

เดียวกนัจีนน าเขา้ขา้วโพด 3.16 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 395.3% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้  

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 นกัวเิคราะห์ทอ้งถ่ินของจีนคาดการณ์วา่ ราคาสินคา้ในจีนจะลดลงในอีกไม่ก่ี

เดือนขา้งหนา้ และมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม สต็อกน ้ าตาลของโรงงานเพิ่มข้ึน 678,000 ตนั เม

จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 4.77 ลา้นตนั และการน าเขา้น ้าตาลยงัคงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการพฒันา 
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และปฏิรูปแห่งชาติของจีนเตือนวา่ จะเร่ิมใชก้ฎใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม เพื่อควบคุมราคาสินคา้โภคภณัฑ์หลกั

บางรายการของประเทศ ขณะเดียวกนัแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละก ากบัดูแล

ไดแ้จง้ไปยงับริษทัท่ีรัฐเป็นเจา้ของใหล้ดความเส่ียงต่อตลาดสินคา้โภคภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ในรายงานฉบบัล่าสุด ของส านกังานพลงังานระหวา่งประเทศของจีน (IEA) 

คาดว่าความตอ้งการใช้น ้ ามนัในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มข้ึน 2.5 ลา้นบาร์เรล/วนั ถึงแมว้่าการกลบัมาสู่ระดบัการ

บริโภคก่อนเกิดโรคระบาดจะเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2565 ก็ตาม ซ่ึงคาดวา่ในปี 2565 จะมีความตอ้งการใชเ้อทา

นอลสูงกวา่ระดบัก่อนเกิดโรคระบาด 5%  นอกจากน้ี อตัราค่าระวางท่ีพุ่งสูงข้ึนอยา่งมากเน่ืองจากการขาดแคลน

ตูค้อนเทนเนอร์และท่าเรือท่ีแออดัในจีน คาดวา่จะแยล่งไปอีก ตามรายงานของ Bloomberg ขณะท่ีท่าเรือหยาน

เถียน ของจีนปิดบางส่วน เน่ืองจากตอ้งรับมือกบัการระบาดของโควดิ-19 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 เจา้หนา้ท่ีในรัฐอุตรประเทศของอินเดียกล่าววา่ รัฐไม่ไดเ้พิ่มราคาออ้ยขั้นต ่าท่ี

รัฐแนะน า (SAP) เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั เน่ืองจากมุ่งไปท่ีการให้โรงงานน ้ าตาลไดช้ าระค่าออ้ยท่ีคา้งอยู่ จนถึง

ขณะน้ีไดมี้การช าระไปแลว้ประมาณ 60-67% ของยอดคา้งช าระส าหรับปี 2563/2564  

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 ปีการผลิต 2563/2564 จนถึงเดือนพฤษภาคมโรงงานน ้ าตาลของอินเดียขาย

น ้ าตาลได ้17.496 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 5% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และสูงกว่าโควตาการขายท่ีรัฐบาล

ก าหนดไวท่ี้ 16.9 ลา้นตนั สมาคมกล่าวเสริมว่า ด้วยการส่งออกท่ีอาจสูงถึง 7 ลา้นตนั อาจท าให้สต็อกน ้ าตาล

ลดลง 2-2.5 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ขอ้มูล ณ ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน ตวัเลขผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 30.665 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนจาก 27.711 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีเพียง 5 โรงงาน ท่ียงัคงเปิดด าเนินการ 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 โรงงานน ้ าตาลในอินเดียจะเปล่ียนน ้ าตาล 3.5 ลา้นตนั ไปเป็นเอทานอลในปี 

2564/2565 ซ่ึงจะท าให้ตวัเลขสูงถึง 6 ลา้นตนั ในปี 2568 ดา้น Dalmia Bharat Sugar กล่าววา่จะสามารถเปล่ียน

น ้ าตาล 150,000 ตนั ไปเป็นเอทานอลได้เม่ือขยายก าลงัการผลิตเอทานอลในปี 2565 เทียบกบั 60,000 ตนั ใน

ปัจจุบนั 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย ประกาศราคาออ้ยขั้นต ่าท่ีรัฐแนะน า ในราคาท่ี

สูงข้ึนส าหรับปี 2564/2565 เน่ืองจากการเลือกตั้งระดบัรัฐจะครบก าหนดในปีหนา้ ตามขอ้มูลของส่ือทอ้งถ่ิน 

เจา้หนา้ท่ีในรัฐมหาราษฏระ กล่าววา่ โรงงานน ้าตาลบางแห่งเร่ิมผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการจดัการกบั

การระบาดของโคโรนาไวรัส ดว้ยก าลงัการผลิตสูงสุด 500 ตนั/วนั 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 เจา้หน้าท่ีของรัฐในประเทศอินเดียประกาศว่า ขา้ว 78,000 ตนั จาก Food 

Corporation of India (FCI) จะถูกขายให้กบัผูผ้ลิตเอทานอลในอตัราเงินอุดหนุน ซ่ึงรวมแลว้ขา้วประมาณ 

300,000 ตนั จะถูกน ามาใชผ้ลิตเอทานอล แมว้า่จะมีความเห็นวา่เป็นเพียงมาตรการชัว่คราวเพื่อชดเชยการขาด 
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ขา้วโพดหรือธญัพืชอ่ืนๆ ทา้ยท่ีสุดนั้นจะตอ้งใชธ้ญัพืช 16.5 ลา้นตนั/ปี และน ้ าตาล 6 ลา้นตนั/ปี เพื่อให้เป็นไป

ตามขอ้ก าหนด E20 นอกจากน้ียงักล่าวอีกวา่ 189 จาก 422 ค าร้องท่ียื่นขอเงินกูส้ าหรับโครงการเอทานอลไดรั้บ

การอนุมติัเรียบร้อยแลว้ 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 เวียดนามตดัสินใจเก็บภาษีน ้ าตาลไทย 47.64% ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 

มิถุนายน เป็นตน้ไปและยาวนานถึง 5 ปี เป็นการผลกัดนัใหเ้วยีดนามมองหาน ้ าตาลจากประเทศอ่ืนๆของอาเซียน  

รวมทั้ งมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย น ้ าตาลจากไทยบางชนิดสามารถเข้ามาทางลาวหรือกัมพูชาได้เช่นกัน 

นอกจากน้ี ในเดือนมิถุนายน ราคาน ้ าตาลขายส่งของเวียดนามยงัเพิ่มข้ึนแตะ 16,800 ดอง/ตนั (730 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั) เพิ่มข้ึน 12-15% เม่ือเทียบกบัช่วงตน้ปี 

ในการตอบโตเ้ช่นน้ี เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของไทยกล่าววา่ พวกเขาจะขอให้เวียดนามทบทวนอีกคร้ังใน

ปีหน้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎขององค์การการคา้โลก โรงงานน ้ าตาลในไทยกล่าวว่า ส่ิงน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผูผ้ลิตหรือเกษตรกร 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 เวียดนามประกาศว่าก าลงัด าเนินการเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด 47.64% 

ส าหรับการน าเขา้น ้าตาลของไทยในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงรวมถึงภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด 42.99% และภาษีต่อตา้น

การอุดหนุน 4.65% ซ่ึงสูงกวา่ระดบั 33.88% ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 แต่ไม่ถึง 48.88% ท่ีประกาศในตอน

แรก 

วจิารณ์และความเห็น  
ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลใหร้าคาปรับตวัลงน่าจะเป็นผลมาจากกองทุนและนกัเก็งก าไรไดมี้การขายตัว๋น ้าตาล

เดือน กรกฎาคม 2564 ท่ีจะส้ินสุดการซ้ือขายในส้ินเดือนน้ี รวมถึงปัจจยัทางดา้นมหภาคท่ีไม่ค่อยจะเป็นบวกกบั
ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ประกอบกบัข่าวตวัเลขผลผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลท่ีดีกวา่ท่ีคาดไวเ้บ้ืองตน้ 
และการส่งออกไดม้ากข้ึนของประเทศอินเดีย ส่งผลใหต้ลาดไม่สามารถทะลุแนวตา้นข้ึนไปไดก่้อนท่ีปรับตวัลง
มา คาดวา่ราคาน่าจะปรับตวัสักพกัใหญ่ๆ เพื่อรอปัจจยัท่ีจะเขา้มากระทบ เช่นความแห้งแลง้และผลผลิตน า้้ตาล
ในบราซิลในอีก 1 - 2 เดือนขา้งหนา้ และราคาน ้ามนั เป็นตน้ 

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

21 มิถุนายน 2564 


