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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564
ตลาดน้ าตาลทรายดิ บนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (17-21 พฤษภาคม 2564) ซึ่ งเป็ นสัปดาห์ที่ 20 ของปี
2564 ราคาน้ าตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวน ก่อนที่จะปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายด้วยราคาที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
การรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่ วงต้นสัปดาห์ราคาน้ าตาลเพิ่มสู งขึ้น จากความกังวลเกี่ ยวกับผลผลิ ตน้ าตาล
ของบราซิลหลังจากที่ Conab คาดการณ์วา่ ผลผลิตน้ าตาลของบราซิ ลในปี 2564/2565 จะลดลง 5.7% เหลือ 38.9
ล้านตัน ต่อมาในช่ วงกลางสัปดาห์ราคาน้ าตาลมีการปรับตัวลดลงจากการลดลงของราคาน้ ามันดิบกว่า 3% สู่
ระดับต่ าสุ ดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่ งส่ งผลราคาเอทานอลและราคาน้ าตาลจากนั้นมี การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก
ความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตในยุโรป ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์สู่ระดับต่าสุ ดในรอบ 3 สัปดาห์
หลังจาก Somar Meteorologia คาดการณ์วา่ จะมีฝนตกลงมา 20 มม. ในพื้นที่ปลูกอ้อยของบราซิ ล ทาให้เกิดแรง
กดดันในการชาระบัญชีตวั๋ ซื้ อของกองทุน ประกอบกับปั จจัยภายนอกที่กดดันตลาด
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าเดื อนกรกฎาคม 2564 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 16.60-17.36
เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 16.67 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต์ หรื อ 1.71% และราคาน้ าตาล
ตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดื อนมีนาคม 2565 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 16.84-17.51 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้ ง
สุ ดท้ายที่ 16.91 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต์ หรื อ 1.29%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
ราคา
ราคา
ราคาปิ ดเมื่อวันที่
ราคาปิ ดวันที่
เปลี่ยนแปลง
เดือนกาหนดราคา
สู งสุ ด ต่าสุ ด 14 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564 17.36
16.60
16.96
16.67
-0.29
ตุลาคม
2564 17.49
16.76
17.06
16.84
-0.22
มีนาคม
2565 17.51
16.84
17.09
16.91
-0.18
พฤษภาคม
2565 16.64
15.97
16.27
16.03
-0.24
มีนาคม
กรกฎาคม 2565 16.06
15.44
15.73
15.49
-0.24
ตุลาคม
2565 15.79
15.22
15.46
15.26
-0.20
มีนาคม
2566 15.84
15.39
15.51
15.40
-0.11
พฤษภาคม 2566 15.07
14.71
14.71
14.71
0.00
กรกฎาคม 2566 14.55
14.20
14.16
14.22
+0.06
ตุลาคม
2566 14.32
13.91
13.91
13.94
+0.03
มีนาคม
2567 14.47
13.99
13.94
14.03
+0.09
มีนาคม
ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผูส้ ังเกตการณ์ตลาดคาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคงอยูใ่ นช่วง 16.5-19.0 เซนต์/
ปอนด์ เนื่ องจากสัดส่ วนราคาที่เท่ากับเอทานอลและการส่ งออกน้ าตาลของอินเดี ยที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุ นการ
ส่ งออก เจ้าหน้าที่ของ Louis Dreyfus กล่าว การที่มีน้ าตาลเพียงพอในตลาดที่เพียงพอต่ออุปสงค์ และการ
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เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค หรื อสัญญาณของสภาพอากาศที่ดีข้ ึนในบราซิ ล อาจทาให้เกิดการเทขายของ
กองทุน ขณะที่ Datagro คาดการณ์ว่าการเพาะปลูกในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลจะไม่เลวร้ายอย่างที่หลายคน
คาดการณ์ไว้เนื่องจากมีการเลื่อนเวลาการเก็บเกี่ยวออกไป
อเมริกาใต้
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 MAXAR รายงานว่า สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้วในสัปดาห์น้ ี จะทา
ให้การเพาะปลูกข้าวโพดเสื่ อมโทรมลงอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม Rural Clima คาดการณ์วา่ จะมีฝนตกลงมา
ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม นักวิเคราะห์กล่าวว่า ฝนจะช่วยให้พืช
ฟื้ นตัวได้มากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณฝนที่ตกลงมาและการกระจายตัวของบริ เวณที่เกิดฝน
Rural Clima เตือนว่าในขณะนี้ ยงั ไม่มีการคาดการณ์ ว่าจะเกิ ดน้ าค้างแข็งปกคลุ มในพื้นที่ออ้ ยและ
ข้าวโพด แต่ฝนจะนามวลอากาศในขั้วโลกมาด้วยซึ่ งอาจทาให้เกิ ดน้ าค้างแข็งได้ ในขณะเดี ยวกัน INMET
คาดการณ์ปริ มาณน้ าฝนที่จะตกลงมาไม่มากในภาคกลาง-ตะวันตกของบราซิ ลซึ่ งส่ วนใหญ่ปลูกข้าวโพด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ราคาน้ าตาลในรั ฐเซาเปาโล ประเทศบราซิ ลเพิ่มขึ้ น 0.97% ในสัปดาห์
สิ้ นสุ ดวันที่ 14 พฤษภาคม ตามข้อมูลของ Cepea / Esalq อุปทานที่ลดลงถูกชดเชยด้วยอุปสงค์ในประเทศที่ต่า
ทางด้าน Datagro ประเมินราคาส่ งออกน้ าตาลคุณภาพสู ง VHP ส่ งมอบ FOB Santos ที่ 17.91 เซนต์/ปอนด์
เพิ่มขึ้น 0.17%
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 Conab ลดการคาดการณ์ ผลผลิตน้ าตาลของบราซิ ลในปี 2563/2564 จาก
41.8 ล้านตัน เหลือ 41.3 ล้านตัน สาหรับในปี 2564/2565 คาดว่าประเทศบราซิ ลจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยได้ 628
ล้านตัน ผลิตน้ าตาล 38.9 ล้านตัน และเอทานอล 30.5 พันล้านลิตร จากอ้อยและข้าวโพด ส่ วนในภาคกลาง-ใต้
ของบราซิลคาดว่าจะหีบอ้อย 574.8 ล้านตัน ผลิตน้ าตาล 35.8 ล้านตัน และเอทานอล 28.36 พันล้านลิตร
Conab ยัง ตั้ง ข้อสั ง เกตอี ก ว่า พื้ นที่ ปลู ก อ้อยภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ล ลดลง 2.4% โดยเกษตรกร
เปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดและถัว่ เหลืองแทน S&P Global Platts รายงานว่า ราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นกาลังกระตุน้ ให้
ปศุสัตว์ในภาคใต้นาเข้าข้าวโพดมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกว่าการจัดหาและขนส่ งในประเทศ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 แอนไฮดัส เอทานอลสามารถท าก าไรได้มากกว่า น้ า ตาลซึ่ งจะทาให้
โรงงานหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าน้ าตาลในช่วงนี้ ตามรายงานของ Datagro เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โรงงาน
น้ าตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ล มีเอทานอลในสต็อก 1.92 พันล้านลิตร ลดลง 34.6% จากปี ที่แล้ว ถึ งแม้ว่า
สต็อกเอทานอลในปี ที่แล้วจะมีมากจากการแพร่ ระบาดของ Covid-19 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตร ทั้งนี้ มีแอน
ไฮดัสในสต็อกประมาณ 638.8 ล้านลิตร ลดลง 44.4% จากปี ที่แล้ว และการผลิตเอทานอลเพิ่มเติมนั้นเป็ นไปได้
ช้าเนื่องจากการเปิ ดหี บที่ล่าช้าในปี นี้
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 Cepea / Esalq รายงานว่า ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล
ประเทศบราซิ ล สัปดาห์สิ้นสุ ดวันที่ 14 พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 4.19% ในขณะที่ราคาแอนไฮดรัส เพิ่มขึ้น 5.59%
จากการประเมินของ S&P Global Platts พบว่า ไฮดรัสอยูท่ ี่ 3,695 เรี บลบราซิ ล/ลบ.ม. (701 เหรี ยญสหรัฐฯ/ลบ.
ม.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ซึ่ งเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปี ก่อน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 UNICA กล่าวว่ารัฐเซาเปาโล รัฐปารานา และรัฐมินสั เจอไรส์เป็ นพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หนักที่สุด ซึ่ งหมายความว่าผลผลิ ตน้ าตาลจะได้รับผลกระทบมากกว่าเอทานอล
ผลผลิตอ้อยของรัฐเซาเปาโลคาดว่าจะลดลง 10% หรื อ 35 ล้านตัน เกษตรกรในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ล กังวล
ว่าจะไม่มีน้ าใช้สาหรับการเพาะปลูกหากฝนไม่ตกลงมาในเร็ ว ๆ นี้ ตามการรายงานของ Bloomberg ทางด้าน
Somar Meteorologia คาดการณ์วา่ ฝนจะเริ่ มตกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน แทนที่จะเป็ นเดือนกันยายน ขณะที่
JOB Economia คาดว่าบราซิลจะส่ งออกน้ าตาลน้อยลง 4 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ที่ 29.9 ล้านตัน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พบว่าจานวนเรื อรอรับน้ าตาลของบราซิ ล
ลดลงเหลื อ 56 ลา จาก 58 ลา คิดเป็ นน้ าตาล 2.37 ล้านตัน ลดลงจาก 2.49 ล้านตัน ในสัปดาห์ ก่อนหน้าตาม
รายงานของ Williams Brasil
อเมริกากลาง-เหนือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 การเก็บเกี่ยวในรัฐปวยบลา ประเทศเม็กซิ โก จบลงด้วยการหี บอ้อย 1.753
ล้านตัน ในขณะที่โรงงาน Atencingo และ Calipam ผลิตน้ าตาลรวมกัน 221,600 ตัน ในปี นี้ ได้ผลผลิตดีแม้ว่า
การเก็บเกี่ยวจะต้องหยุดลงเร็ วกว่าปกติเพียงไม่กี่วนั เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัส
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ส านัก เลขาธิ ก ารการพัฒนาชนบท (Sader) รายงานว่า ในปี การผลิ ต
2563/2564 รัฐฮาลิสโก รัฐที่ผลิตน้ าตาลใหญ่เป็ นอันดับสองของเม็กซิ โกผลิตน้ าตาลได้ 733,000 ตัน ลดลง 15%
จากปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยราคาที่สูงขึ้นซึ่งจะทาให้รายได้คงที่
วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เมื่ อวัน ที่ 8 พฤษภาคม เม็ก ซิ โ กผลิ ต น้ า ตาลได้ 5.3 ล้า นตัน จากที่
คาดการณ์ไว้ 5.9 ล้านตัน แต่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ขณะเดี ยวกันโรงงานน้ าตาลในเมืองเวราครู ซ
ผลิตน้ าตาลได้ 1.929 ล้านตัน ตามความคาดหมาย CNPR กล่าว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดว่านิ การากัวจะผลิ ตน้ าตาลได้
776,000 ตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้นจาก 755,764 ตัน ในปี ก่อนหน้า เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
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ยุโรป
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รั ฐบาลอิตาลี ประกาศว่า จะจัดสรรเงิ นจานวน 25 ล้านยูโร (30.6 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ) เพื่อช่ วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกบีทจัดการกับความเสี ยหายที่เกิ ดจากสภาพอากาศหนาวจัด เงิ น
เหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการขยายวงเงินซึ่ งออกแบบมาเพื่อช่วยภาคเกษตรในการรับมือกับการแพร่ ระบาดของ
Covid-19
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงเศรษฐกิ จของรั ส เซี ยกล่ า วว่า รั ส เซี ย ไม่ ไ ด้
วางแผนที่จะให้มีโควต้าถาวรสาหรับการนาเข้าน้ าตาลทรายขาวปลอดภาษี รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตสาหรับ
การนาเข้าสิ นค้าปลอดภาษี 350,000 ตัน ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตร
กาลังดาเนินการกับกองทุนรักษาเพื่อเสถียรภาพ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พบว่า มี การปลูกบีทแล้วประมาณ 968,400 แฮกแต ซึ่ งคิดเป็ น 91.2%
ของพื้นที่ท้ งั หมดตามที่กระทรวงเกษตรคาดไว้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สื่ อท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรรายงานว่า มีการนาเข้าน้ าตาลจากบราซิ ล
มายัง สหราชอาณาจักรเพิ่ มขึ้ นในไตรมาสแรกของปี 2564 หลังจากการดาเนิ นการตามระบบภาษี ใ หม่ ใน
ขณะเดี ยวกันหัวหน้าของ AB Sugar กล่าวว่า โรงงาน Vivergo จะสามารถกลับมาผลิตเอทานอลได้ในต้นปี
2565 เนื่องจากประเทศมีกาหนดจะเปลี่ยนไปผลิต E10 ในเดือนกันยายน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ในปี 2564/2565 สหภาพยุโรปคาดว่าจะผลิ ตน้ าตาลได้ 14.7 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 800,000 ตัน ต่อปี ตามการรายงานของ ISO การนาเข้าจะลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน ในขณะที่การส่ งออก
จะลดลงเหลือ 700,000 ตัน ข้อมูลอย่างเป็ นทางการจากเยอรมนี ในสัปดาห์น้ ี เผยให้เห็นว่า ในปี นี้ พ้ืนที่ปลูกบีท
เพิ่มขึ้น 3.2% เป็ น 398,000 เฮกแต ในทานองเดียวกันสมาคมน้ าตาลยูเรเชี ยกล่าวว่า ผลผลิตจากรัสเซี ยน่าจะสู ง
ถึง 6 ล้านตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้น 800,000 ตัน จากปี ก่อนหน้า
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีรายงานว่า ประเทศเบลารุ สผลิ ตน้ าตาลได้ 39,400 ตัน ในช่วง 4 เดื อน
แรกของปี ลดลง 1% เบลารุ สส่ งออกน้ าตาล 42,200 ตัน ในไตรมาสแรกของปี ลดลง 55.1% จากปี ก่อน แม้ว่า
ราคาส่ งออกจะเพิ่มขึ้น 83.5% ในปี นี้ น้ าตาล 29,000 ตัน จากจานวนทั้งหมดถูกส่ งไปยังรัสเซี ย เทียบกับ 49,590
ตัน ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2563 ขณะเดี ยวกันคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจยูเรเชี ยได้จดั สรรโควต้าการนาเข้า
สิ นค้าปลอดภาษีให้กบั ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการขาดแคลนในเดือนพฤษภาคม-สิ งหาคม แม้วา่
จะไม่มีการกาหนดโควต้าสาหรับเบลารุ สก็ตาม
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เอเชีย
วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2564 รั ฐ บาลอิ น เดี ย ประกาศว่า สั ญ ญาการส่ ง ออกที่ ล งนามหลัง วัน ที่ 20
พฤษภาคม จะได้รับเงิ นอุดหนุ นน้อยลงจากราคาโลกที่ สูงขึ้ นแม้ว่า All India Sugar Trade Association
(AISTA) จะประเมินว่ามีเพียง 300,000 ตัน จากโควตา 6 ล้านตัน เท่านั้นที่ยงั ไม่ได้ทาสัญญา เจ้าหน้าที่กล่าวว่า
เงิ นอุดหนุ นอาจลดลงได้อีกก่อนที่จะหมดลงในวันที่ 30 กันยายนโดยขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาดโลก ดังนั้นการลด
เงินอุดหนุ นจึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตของโรงงาน แม้วา่ สต็อคน้ าตาลของโรงงานจะลดลง
ตามข่าวก็ตาม นอกจากนี้อินเดียก็มีแนวโน้มที่จะส่ งออกโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนเช่นกัน AISTA กล่าว
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอินเดีย กล่าวว่า การตัดสิ นใจของโรงงาน
บางแห่ งในการปิ ดโรงงานเอทานอลเพื่อผลิตออกซิ เจนอาจส่ งผลกระทบรายได้ของโรงงาน โรงงาน 15 แห่ ง
ในรั ฐ มหาราษฏระสั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ผลิ ต ออกซิ เ จน ขณะที่ โ รงงานในรั ฐ อุ ต รประเทศก าลัง ต้อ งการตั้ง
โรงงานผลิตออกซิ เจน 40 แห่ง Sugar Mills Association (UPSMA) คาดว่าค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งโรงงานอาจสู ง
ถึง 4-4.5 ล้านรู ปี (58,200 เหรี ยญสหรัฐฯ)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอินเดียได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ว่าเงินอุดหนุนการ
ส่ งออกน้ าตาลสาหรับปี 2563/2564 จะลดลง 31.4% จากเดิมที่ 5,833 รู ปี/ตัน (79.7 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) เป็ น
4,000 รู ปี/ตัน (54.6 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) คาดว่ามีการทาสัญญาสาหรับการส่ งออกน้ าตาลแล้ว 5.7 ล้านตัน จาก
โควต้าทั้งหมด 6 ล้านตัน ขณะที่สหพันธ์โรงงานน้ าตาลแห่ งชาติของอินเดีย รายงานว่า น้ าตาลที่ส่งออกส่ วน
ใหญ่รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุ นการส่ งออกไปแล้ว เหลืออยูเ่ พียง 5 พันล้านรู ปี (68 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ฯ) ซึ่ งคาด
ว่าจะมีการจ่ายเงินส่ วนที่เหลือในเร็ ว ๆ นี้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สหพันธ์ โรงงานน้ า ตาลแห่ ง ชาติ ของอิ นเดี ย คาดว่า ในปี 2563/2564
ประเทศอินเดี ยจะส่ งออกน้ าตาล 6.5 ล้านตัน รวมถึงน้ าตาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุ นการส่ งออกจานวน 500,000
ตัน ที่ส่งออกภายใต้ใบอนุ ญาตทัว่ ไปแบบเปิ ด (OGL) อุปสงค์ในประเทศของอินเดียยังอยูใ่ นเกณฑ์ดีและน่าจะ
เพิม่ ขึ้นเป็ น 25.5 ล้านตัน จาก 25 ล้านตัน ในฤดูกาลที่แล้ว ดังนั้นสต็อกน้ าตาลสิ้ นฤดูกาลคาดว่าจะลดลงต่ากว่า
10 ล้านตัน
Avadh Sugar รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 7.5% ในไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-มีนาคม) เนื่องจากยอดขาย
น้ าตาลเพิ่มขึ้น 7.5% จากการอุดหนุนการส่ งออกและรายได้จากโรงกลัน่ เพิ่มขึ้น 27%
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ในรัฐอุตรประเทศ ของอินเดีย รายงานว่า ขณะนี้ ได้ชาระค่าอ้อย
สาหรับปี 2562/2563 ไปแล้ว 100% และสาหรับปี 2563/2564 ได้ชาระไปแล้ว 63% รัฐบาลกลางได้เพิ่มเงิน
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อุดหนุ นไดแอมโมเนี ยมฟอสเฟตเป็ นสองเท่ าเพื่อช่ วยเกษตรกรในการจัดการกับต้นทุ น วัตถุ ดิบ และปุ๋ ยที่
เพิ่มขึ้น
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าของ Godavari Biorefineries คาดการณ์วา่ เป้ าหมายของประเทศ
อินเดีย ที่จะผลิต E20 ภายในปี 2568 จะลดปริ มาณน้ าตาลส่ วนเกิ นภายใน 2-3 ปี และคาดหวังว่าจะไม่นาเข้า
เอทานอลเนื่ องจากรัฐบาลให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลผลิ ตในประเทศ ในขณะเดี ยวกันโรงงานเอทานอล 20
โรงงานในรัฐมหาราษฏระ และ 15 โรงงานในอุตตรประเทศกาลังผลิ ตออกซิ เจนเพื่อช่ วยเหลือในกรณี การ
ระบาดของโคโรนาไวรัสที่เพิ่มสู งขึ้นของอินเดีย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นักลงทุนในตลาดคาดว่าน้ าตาลของอินเดี ยจะยังคงส่ งออกสู่ ตลาดโลก
ในช่วงปลายปี ทางด้าน Marex Spectron คาดการณ์วา่ ราคาที่สูงกว่า 18 เซนต์/ปอนด์ อินเดียจะส่ งออกน้ าตาล
โดยไม่มีเงินอุดหนุน และหากราคาตลาดโลกต่ากว่านี้ รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือใหม่ Green Pool กล่าวเสริ มว่า
ความต้องการภายในของอินเดียที่ลดลงจะทาให้น้ าตาลถูกส่ งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลของ ISMA พบว่า
ณ สิ้ นเดือนเมษายนโรงงานขายน้ าตาลได้ 15.26 ล้านตัน ซึ่ งสู งกว่าโควต้า 14.7 ล้านตัน นอกจากนี้ โรงงานยังได้
ทาสัญญาส่ งออกไปแล้ว 95% ของโควต้าการส่ งออกทั้ง 6 ล้านตัน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ข้อมู ล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม จากสมาคมโรงงานน้ าตาลของอิ นเดี ย
ISMA พบว่า อินเดียผลิตน้ าตาลได้ 30.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมากกว่าประมาณการ
ของ ISMA ที่ต้ งั ไว้ที่ 30.2 ล้านตัน รัฐอุตตรประเทศผลิ ต น้ าตาลได้ 10.87 ล้านตัน โดยคาดว่า จะมากขึ้ น
เนื่องจากการปิ ดตัวลงของผูผ้ ลิตน้ าตาลกูร์ (Gur) น่าจะส่ งผลให้มีการส่ งอ้อยเข้าโรงงานมากขึ้น รัฐมหาราษฏระ
ผลิตน้ าตาลได้ 10.61 ล้านตัน และรัฐกรณาฏกะผลิตได้ 4.16 ล้านตัน
ทางด้าน ISMA ขอให้รัฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต่า (MSP) ของน้ าตาลเพื่อช่วยให้โรงงานสามารถชาระค่า
อ้อยที่คา้ งอยูไ่ ด้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามข้อมูลจากคณะกรรมาธิ การน้ าตาลของอินเดีย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม
พบว่า โรงงานในรัฐมหาราษฏระได้ชาระค่าอ้อยไปแล้วประมาณ 93.63% โรงงานน้ าตาลอีก 2 แห่ งยังไม่มีชาระ
เงินใด ๆ ในขณะที่โรงงานน้ าตาล 103 แห่ ง ชาระค่าอ้อยแล้ว 100% รัฐมหาราษฏระผลิ ตน้ าตาลได้ 10.62 ล้าน
ตัน โดยมีโรงงานเพียง 4 แห่ง ที่ยงั คงเปิ ดหีบอ้อยอยู่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมของอินเดียเสนอว่า โรงงานควรผสม
น้ าตาล 20% ในกากน้ าตาล B-heavy เพื่อผลิตเอทานอล และเพื่อลดส่ วนเกินของน้ าตาลในประเทศท่ามกลาง
ความต้องการที่ต่า ความคิดนี้จะให้รัฐบาลกาหนดราคาเดียวกับเอทานอลจากน้ าอ้อย และอธิ บายเพิ่มเติมว่า
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โรงงานควรส่ งข้อเสนอนี้ ไปยังรัฐบาล หากได้รับการอนุ มตั ิจะสามารถลดผลผลิตน้ าตาลทัว่ ประเทศได้ 6 ล้าน
ตัน และลดผลผลิตน้ าตาลในรัฐมหาราษฏระได้ 2.5 ล้านตัน ทางด้าน Dhampur Sugar Mills กล่าวว่า ปั จจุบนั เอ
ทานอลทากาไรได้มากกว่าน้ าตาลถึ ง 1.6 เท่า ซึ่ งกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิ ตลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิ ต ขณะที่ Triveni
Engineering and Industries คาดการณ์วา่ การผลิต E20 จะต้องใช้น้ าตาลประมาณ 6 ล้านตัน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 การระบาดของโคโรน่ าไวรั ครั้ งที่สองในอินเดีย ทาให้ยอดขายน้ าตาล
ลดลง 40% นอกจากนี้ โรงงานยังรายงานความต้องการที่ลดลงและเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ าตาล นักลงทุนในตลาด
กล่าวว่า ความต้องการน้ าตาลที่ลดลงในอินเดียส่ งผลกระทบต่อราคาตลาดโลก
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ราคาน้ าตาลของเวียดนามพุ่งสู งขึ้น 10-12% ในเดื อนที่ผ่านมาเนื่ องจาก
รั ฐบาลมี ก าหนดจะประกาศค าตัด สิ นเกี่ ย วกับ ภาษี ต่อต้า นการทุ่ ม ตลาดของน้ า ตาลไทยในเดื อนมิ ถุ น ายน
ปั จจุบนั การนาเข้าน้ าตาลของไทยต้องเสี ยภาษีสาหรับน้ าตาลทรายดิ บ 33.88% และ สาหรับน้ าตาลทรายขาว
บริ สุทธิ์ 48.88% ในขณะที่ข่าวลื อบางกระแสบอกว่า อาจลดอัตราลงเหลื อ 20% มีการนาเข้าน้ าตาลทรายดิบ
จากไทย 122,052 ตัน ในปี 2564 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ลดลงจาก 228,929 ตัน ในปี ที่แล้วในขณะที่การ
นาเข้าน้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ และน้ าตาลทรายขาวลดลงเหลือ 135,953 ตัน จาก 281,032 ตัน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนจีนนาเข้าน้ าตาล 180,000 ตัน เพิ่มขึ้ น 45% เมื่ อเที ยบ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ที่แล้ว ตามข้อมูลของศุลกากรจีน ซึ่ งต่ากว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 300,000 ตัน นักวิเคราะห์ใน
จีนกล่าว ขณะนี้การนาเข้าน้ าตาลเพิ่มขึ้น 168% อยูท่ ี่ 1.42 ล้านตัน
ขณะที่ในช่ วงเวลาเดี ยวกันจีนนาเข้าข้าวโพด 1.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 109% รวม 8.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้ น
301% จากปี ที่แล้ว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงงานน้ าตาลในปากี สถานมี สต็อกน้ าตาล 2.35 ล้า นตัน ที่ จานากับ
ธนาคารเมื่อปลายเดือนมีนาคม ลดลงจาก 2.6 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว ตามข้อมูลที่วิเคราะห์
โดย BR Research น้ าตาลจานวนนี้ ยงั ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม 3.0-3.5 ล้านตัน ที่จาเป็ นต่อความต้องการใน
เดือน มิถุนายน- พฤศจิกายน ซึ่ งจะเริ่ มต้นการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป การผลิตน้ าตาลของปากีสถานลดลงเหลือ 5.6
ล้านตันในขณะที่การนาเข้าในช่ วงสามไตรมาสแรกของปี นั้นต่ ากว่าเป้ าหมาย 300,000 ตัน ในรัฐละฮอร์ ราคา
น้ าตาลเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อยูท่ ี่ 100 PKR/กก. (0.66 เหรี ยญสหรัฐฯ/กก.)
วิจารณ์และความเห็น
ในช่ วงนี้ ราคาน้ าตาลโดนกดดันจากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก ทาให้กองทุนฯและนักเก็งกาไรมีการเท
ขายตัว๋ ซื้ อออกมาทากาไรในช่ วงนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยพื้นฐานของน้ าตาลยังถือว่าเปลี่ ยนแปลงจากเดิ มน้อยมาก จะมีก็
แค่ข่าวในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมา แต่ยงั มีการคาดการณ์วา่ ตลาดโลกจะมีน้ าตาลส่ วน
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ขาดในระยะสั้นนี้ ตามรายงานของสถาบันวิเคราะห์แห่ งหนึ่ ง ในช่วงนี้ ปัจจัยทางด้านมหภาคจะมีผบกระทบต่อ
ราคาค่อนข้างเยอะ และการเก็งกาไรต่างๆในตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์อื่นๆก็ลดความร้อนแรงลง ทาให้คาดว่าราคา
น้ าตาลน่าจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงสั้นๆก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋
ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 232,974 ล็อต หรื อประมาณ 11.84 ล้านตัน ลดลง 25,598 ล็อต ประมาณ
1.30 ล้านตัน หรื อ 9.90% เมื่อเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) 258,572 ล็อต หรื อประมาณ 13.14
ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (11 พฤษภาคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ด
เป็ นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ ายตลาด
บริษทั อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
24 พฤษภาคม 2564

