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สรุปสถานการณ์ตลาดน้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2564
ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ (20-24 กันยายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 38 ของปี 2564
ราคาน้้าตาลทรายดิบเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับการ
รายงานสัปดาห์ก่อน ยกเว้นสัญญาเดือนตุลาคม 2564 ที่ลดลง ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้้าตาลในสัปดาห์นี้คือการ
เคลื่อนไหวของราคาน้้ามันดิบ โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้้าตาลปรับตัวลดลงจากการลดลงของราคาน้้ามันดิบ ต่อมา
ราคาน้้าตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงก่อนปลายสัปดาห์จากราคาน้้ามันดิบที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1
เดือนครึ่ง (23 กัน ยายน) ซึ่งเป็ น ประโยชน์ ต่อราคาเอทานอลและสนับสนุน ราคาน้้าตาล รวมถึงความคาดหวังว่า
ผลผลิตน้้าตาลในบราซิลจะลดลงก็ส่งผลดีต่อราคาน้้าตาลเช่นเดียวกัน และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาปรับตัวลดลงอีก
ครั้งจากการอ่อนค่าลงของค่า เงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตน้้าตาลจาก
บราซิลมีการส่งออกมากขึ้น
ราคาน้้าตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.81-19.55 เซนต์ และ
ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.10 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.08 เซนต์ หรือ 0.42% และราคาน้้าตาลตามสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.49-20.34 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.93 เซนต์
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.07 เซนต์ หรือ 0.35
ตลาดน้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)
ราคา
ราคา
ราคาปิดเมื่อวันที่
ราคาปิดวันที่
เปลี่ยนแปลง
เดือนก้าหนดราคา
สูงสุด
ต่้าสุด
24 กันยายน 2564
17 กันยายน 2564
เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม
2564 19.55
18.81
19.10
19.18
-0.08
มีนาคม
2565 20.34
19.49
19.93
19.86
+0.07
พฤษภาคม
2565 19.76
18.97
19.36
19.29
+0.07
มีนาคม
กรกฎาคม 2565 19.08
18.36
18.69
18.62
+0.07
ตุลาคม
2565 18.73
18.10
18.36
18.33
+0.03
มีนาคม
2566 18.59
18.00
18.26
18.25
+0.01
พฤษภาคม 2566 17.50
17.01
17.23
17.18
+0.05
กรกฎาคม 2566 16.74
16.18
16.48
16.35
+0.13
ตุลาคม
2566 16.15
15.65
15.99
15.81
+0.18
มีนาคม
2567 16.09
15.66
15.94
15.80
+0.14
พฤษภาคม
2567 15.58
15.17
15.40
15.31
+0.09
มีนาคม
กรกฎาคม 2567 15.31
14.84
15.13
15.03
+0.10
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ข่าวที่ส้าคัญ
วัน ที่ 23 กั น ยายน 2564 ราคาน้้า มันดิบ ที่พุ่ งสู งขึ้น ช่ว ยผลั กดันราคาน้้ าตาลล่ วงหน้ าขึ้นเมื่ อวัน ที่ 22
กันยายน คาดว่าราคาจะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันในขณะนี้ และราคาได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังว่าผลผลิต
ในภาคกลาง-ใต้จะลดลง อีกทั้งการเริ่มเก็บเกี่ยวในอินเดียและประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับ ค่าขนส่งที่มีราคาแพง
ค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในเส้ นทางจากกัวเตมาลาไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 75% ตั้งแต่ต้นปี โดยจ้านวนสินค้าที่
เดินทางบนเส้นทางนั้นลดลงกว่าครึ่งเหลือเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ตามข้อมูลของ Czarnikow อธิบายว่าตู้คอนเทน
เนอร์ก้าลังจัดล้าดับความส้าคัญของเส้นทางหลัก โดยมีข้อจ้ากัดส้าหรับเส้นทางอื่น ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์จะยังคงตึง
ตัวจนถึงกลางปี 2565 จนกว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่สั่งซื้อใหม่จะถูกจัดส่ง
วันที่ 21 กันยายน 2564 ทางด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่า กลุ่มน้้าตาล KSL ได้มีการท้าราคาล่วงหน้าไปแล้ว
30% ของน้้าตาลที่สามารถส่งออกได้ในปี 2564/2565 โดยราคาที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 19.5 เซนต์/ปอนด์ รวมค่าโพลแล้ว
ราคานี้ดีกว่าปีที่แล้ว 12% และด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นของทั้งราคาน้้าตาลและเอทานอลจะช่วยท้าให้กลุ่ม KSL มีผลก้าไร
สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
วันที่ 21 กันยายน 2564 นักวิเคราะห์จาก StoneX รายงานว่าความต้องการน้้าตาลทั่วโลกลดลงมากกว่า
ที่คาดไว้ โดยคาดว่าความต้องการน้้ าตาลจะเพิ่มขึ้น 0.9% ในปี 2564/2565 เทียบกับ 0.6% ในปี 2563/2564
ตลาดโลกจะมีน้ าตาลส่วนขาดประมาณ 1 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ถึงแจะมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมี
ผลผลิตน้้าตาลเพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านตัน จากฝนที่ตกลงมาดีมาก หลายฝ่ายคาดว่าราคาน้้าตาลตลาดโลกจะอยู่ในช่วง 1719 เซนต์ต่อปอนด์ในปี 2565/2566 ขึ้นอยู่กับค่าเงินเรียลบราซิ ล ส่วน Fitch Rating คาดว่าผลกระทบจากความแห้ง
แล้งจะท้าให้อ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลลดลง 10%-15% ท้าให้อ้อยอยู่ที่ 520-525 ล้านตันในปี 2563/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564 ค่าระวางเรืออยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมาเป็น
ผลมาจากความต้องการที่จะส่งออกมีสูงมาขณะที่มีเรือไม่พอ โดยเชื่อว่าค่าระวางเรือจะอยู่ในระดับสูงไปจนถึงครึ่งปี
หลัง 2565 ค่าระวางเรือที่สูงนั้นจะท้า ให้ผู้น้าเข้าน้้าตาลชะลอหรือหยุดซื้อน้้าตาลในช่วงนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคา
น้้าตาลตลาดนิวยอร์คจะอยู่ในช่วง 17.50-19.50 เซนต์ต่อปอนด์ ปริมาณน้้าตาลที่จ้ากัดในการส่งออกของอินเดียและ
ผลผลิตน้้าตาลจากประเทศไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
อเมริกาใต้
วัน ที่ 23 กัน ยายน 2564 ตามการวิเคราะห์ ของสื่อท้องถิ่นในบราซิล รายงานว่า การหีบอ้อยของภาค
กลาง-ใต้ของบราซิลจะลดลงเหลือ 500-505 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ ขณะที่ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเซาเปาโลคาด
ว่าผลผลิตอ้อยจะอยู่ที่ 520-530 ล้านตัน
มีการตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2543 คาดว่าผลผลิตอ้อยของบราซิลจะสูงถึง 1 พันล้านตัน เทียบกับ 657 ล้านตัน
ในความเป็นจริง โดยกล่าวโทษวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2550 และสภาพอากาศที่ย่้าแย่ท้าให้ผลผลิตอ้อยลดลง
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วันที่ 22 กันยายน 2564 การส้ารวจโดย S&P Global Platts พบว่า ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าในครึ่ง
แรกของเดือนกันยายน ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะหีบอ้อย 38.8 ล้านตัน ลดลง 13.2% ผลผลิตน้้าตาลอยู่ที่ 2.671
ล้ า นตั น ลดลง 16.7% และผลิ ต เอทานอลที่ 2.07 พั น ล้ า นลิ ต ร ลดลง 10.8% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ แ ล้ ว ด้ า น
Cepea/Esalq กล่าวว่า โรงงานได้ปิดหีบแล้ว อุปทานที่มีอยู่จ้ากัดสนับสนุนราคาน้้าตาลคริสตัลในรัฐเซาเปาโลและ
รักษาระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา
วันที่ 22 กันยายน 2564 ราคาน้้าตาลตลาดนิวยอร์คมีค่าพรีเมียม 0.46 เซนต์/ปอนด์ ส้าหรับราคาไฮดรัส
ในประเทศของบราซิล ณ วันที่ 21 กันยายน ตามข้อมูลของ S&P Global Platts การส้ารวจของ Platts แสดงให้
เห็นว่าโรงงานต่างๆ จะต้องปรับสัดส่วนเพื่อผลิตเอทานอลมากขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากองทุนมีแนวโน้มที่จะ
ขาย ดังนั้นจึงสร้างแรงกดดันต่อราคา เว้นแต่ราคาน้้าตาลล่ว งหน้าของตลาดนิวยอร์คจะข้ามระดับ 19.5 เซนต์/ปอนด์
ได้
ด้าน Cepea/Esaq รายงานว่าในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ยอดขายแอนไฮดรัสในรัฐเซาเปาโลเพิ่มขึ้น
17.9% ขณะที่ยอดขายไฮดรัสลดลง 15.5%
ยุโรป
วันที่ 24 กันยายน 2564 การเก็บเกี่ยวบีทในรัสเซียเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 20% แต่ผลผลิตและค่าความ
หวานของน้้าตาลยังคงต่้า ตามข้อมูลของ Sugar.ru ทั้งนี้หน่วยงานได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตส้าหรับปี 2564/2565
เป็น 5.7 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงน้้าเชื่อมและโมลาส โฆษกของ Sucden ยังกล่าวด้วยว่าผลผลิตมีคุณภาพแย่กว่าที่คาดไว้
ในทางกลับกันผู้เชี่ยวชาญที่ IKAR ตั้งข้อสังเกตว่าผลผลิตยังคงดีเมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและการปลูก
ช้า ด้านกระทรวงเกษตรของรัสเซีย กล่าวว่า ผลผลิตบีทควรสูงถึง 40 ล้านตัน ขณะเดียวกันSugar.ru ตั้งข้อสังเกตว่า
เงินอุดหนุน ของผู้ผ ลิตจะครบก้าหนดในปลายเดือนเนื่องจากเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการควบคุมราคาที่มากขึ้ นจะ
ส่งเสริมการส่งออกต่อไปและอาจน้าไปสู่การขาดแคลน
วัน ที่ 23 กั น ยายน 2564 British Sugar ประกาศราคาหั ว บี ท ปี 2565 ที่ 27 ปอนด์ /ตั น (36.85 เหรีย ญ
สหรัฐ /ตัน ) จากเดิมที่ 20.30 ปอนด์/ตัน (27.71 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ในฤดูกาลที่แล้ว และ 25 ปอนด์/ตัน (34.12
เหรียญสหรัฐ/ตัน) ส้าหรับผู้ปลูกบีทที่มีสัญญาแบบหลายปี ไม่มีโบนัสที่เชื่อมโยงกับราคาน้้าตาล แต่ผู้ปลู กสามารถ
ป้องกันความเสี่ยง 10% ของผลผลิตผ่านสัญญาที่เชื่อมโยงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า แม้ว่าบริษัท จะเสนอประกันโรค
ใบเหลืองด้วย แต่เกษตรกรบางรายกล่าวว่า พวกเขาจะไม่ปลูกบีทเนื่องจากความเสี่ยงของผลผลิตต่้า
วัน ที่ 23 กัน ยายน 2564 ตามรายงานของ Soyuzrossahar พบว่า ณ วันที่ 20 กันยายน รัส เซียผลิ ต
น้้าตาลได้ 782,000 ตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการเริ่มเก็บเกี่ยวล่าช้า อย่างไรก็ตามอัตราผลผลิต
ต่อเฮคแตร์เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 37.8 ตัน/เฮคแตร์ เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โรงงานประมาณ 60 โรงงาน จาก
67 โรงงาน ได้เริ่มเปิดหีบแล้ว
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เอเชีย
วันที่ 24 กันยายน 2564 รัฐบาลอินเดียประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายนว่า โควตาการขายส้าหรับเดือน
กัน ยายนนี้ จ ะเพิ่ มขึ้น อีก 250,000 ตัน จากที่ จัดสรรไปแล้ ว 2.2 ล้ านตัน เพื่อรองรับ ความต้องการที่ เพิ่ มขึ้น ทาง
โรงงานน้้ าตาลแสดงความกั งวลว่ า การเพิ่ ม จ้ านวนดั งกล่ าวจะท้ าให้ ร าคาน้้ าตาลในประเทศลดลงอย่ างรวดเร็ ว
เนื่องจากโรงงานมีเวลาเพียง 5 วัน ในการขายโควตาเพิ่มเติมอีก 250,000 ตัน
วัน ที่ 24 กั น ยายน 2564 ราคาหุ้ น ของผู้ ผ ลิ ต น้้ าตาลรายใหญ่ ข องอิ น เดี ย เพิ่ ม ขึ้ น 28-142% ในปี นี้
เนื่องจากการอุดหนุนการส่งออก ราคาตลาดโลกที่สูง และโครงการผลิตเอทานอล นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการ
เพิ่มขึ้นของราคาอ้อยอาจท้าให้อัตราก้าไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยในปีหน้า โรงงาน Balrampur Chini Mills เปิดเผยว่า
มีแผนที่จะเปลี่ยน 20% ของการผลิตน้้าตาลไปผลิตเอทานอล เนื่องจากก้าลังการผลิต น่าจะเพิ่มขึ้นจาก 520,000
ลิตร/วัน ตอนนี้เป็น 840,000 ลิตร/วัน คาดว่าจะสร้างรายได้ 30% จากเอทานอลในช่วง 3 ปีข้างหน้า เทียบกับ 14%
ในขณะนี้
วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงงานในอินเดียก้าลังรอให้ราคาตลาดโลกเพิ่มขึ้นเป็น 20.5-21.5 เซนต์/ปอนด์
เพื่อส่งออกน้้าตาลมากขึ้น ตามรายงานของ ISMA อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ในบราซิลแย้งว่าราคาตลาดโลกที่สูงกว่า
20 เซนต์/ปอนด์ อาจเป็นอันตรายต่อโครงการผลิตเอทานอลของอินเดีย เนื่องจากผู้ผลิตจะเลือกผลิตน้้าตาลแทนเอทา
นอล
วันที่ 22 กันยายน 2564 Fitch Solutions รายงานว่า อินเดียน่าจะผลิตเอทานอลทั้งหมด 9 พันล้านลิตร
ภายในปี 2568 รวมถึงเอทานอลเชื้อเพลิง 7.5 พันล้านลิตร เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนด E20 และเอทานอล 1.5
พันล้านลิตร ส้าหรับใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งมากกว่าการผลิตที่มีอยู่ 6.3 พันล้านลิตร หากเป็นเช่นนั้นจะท้าให้น้าตาล
ของอินเดียขาดดุลอีกครั้ง อย่ างไรก็ตามผู้อ้านวยการของ Paragon คาดการณ์ว่าอินเดียจะปลูกอ้อยเพิ่มและส่งออก
น้้าตาลต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการลงทุนเมื่อเร็ วๆ นี้ในท่าเรือและอัตราค่าระวางสินค้าที่สูงซึ่งท้าให้
อินเดียสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคนี้
วันที่ 22 กันยายน 2564 กระทรวงเกษตรของอินเดียคาดว่าผลผลิตอ้อยในปี 2564/2565 จะสูงถึง 419
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 57 ล้านตัน เมื่อเทียบปีที่แล้ว
วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้อ้านวยการของ Paragon คาดว่าอินเดียน่าจะส่งท้ายปีการผลิตด้วยน้้าตาลใน
สต็อกระหว่าง 8.7-10.0 ล้านตัน ซึ่งเป็ น ตัวเลขค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีการส่งออกมากถึง 7 ล้ านตัน ก็ตาม ด้าน
สหพันธ์โรงงานน้้าตาลสหกรณ์แห่งชาติของอินเดียกล่าวว่า สต็อกน้้าตาลในรัฐมหาราษฏระลดลงเนื่องจากการส่งออก
วันที่ 21 กันยายน 2564 ราคาน้้าตาลตลาดโลกจะต้องสูงกว่า 21 เซนต์/ปอนด์ อินเดียถึงจะส่งออกแล้ว
เริ่มมีก้าไร ตามการรายงานของผู้ค้าท้องถิ่น และยังกล่าวด้วยอีกว่าโรงงานอินเดียได้หยุดส่งออกมาสักระยะแล้ว ทั้งนี้
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ราคาน้้าตาลภายในเพิ่มขึ้นเป็น 36,900 รูปีต่อตัน (501 เหรียญสหรัฐ/ตัน) เทียบกับราคาส่งออกที่ 31,500 – 32,000
รูปี/ตัน (425 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ด้านโรงงานน้้าตาลในรัฐอุ ตรประเทศก้าลังราคาดูราคาอ้อยที่จะประกาศออกมาใน
เร็วนี้ก่อน ระหว่างนั้นรัฐมนตรีพาณิชย์ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีขนส่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ ไม่
เพียงพอ
วันที่ 20 กันยายน 2564 มรสุมในประเทศอินเดีย ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 มีฝนตกลงมาติดต่อกัน 2
สัปดาห์ ส่งผลให้น้าในอ่างส้ารองทั้ง 130 แห่งทั่วอินเดีย มีน้าในส้ารองสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่าน
มา รายงานโดย India Met Department (IMD) และยังเชื่ อว่าฝนจะขาดช่ ว งไปจนถึ งสิ้ น เดื อนนี้ ส่ ว นในรัฐ อุ ต ร
ประเทศมีพื้นปลู กอ้อยที่ 40% จาก 70,000 เฮกแตร์ ที่ได้ รับผลกระทบจากน้้าท่วมแต่ความเสี ยหายยังไม่ชัดเจน
ในตอนนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียกล่าวว่ ามีการจ่ายเงินภายใต้โครงการอุดหนุนการส่งออกน้้าตาลจ้านวน 18 ล้าน
รูปี (244 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากทั้งหมด 35 ล้านรูปี (475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส้าหรับปี 63/64 รวมถึงเงินจ้านวน
50 ล้านรูปี (679 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ที่เป็นเงินอุดหนุนของปี 2562/2563 ส่วนเงินจ้านวนที่เหลือที่ยังจ่ายไม่หมด
น่าจะมีการช้าระในเร็วๆนี้
วันที่ 24 กันยายน 2564 คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจ ของปากีสถาน (ECC) กล่าวว่า การ
ประมูลจะเปิดให้น้าเข้าน้้าตาล 50,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกน้้าตาลและควบคุมราคา ขณะทีบ่ ริษัทการค้าแห่งปากีสถาน
Trading Corporation of Pakistan (TCP) ไม่ได้ท้าการซื้อใดๆ ในการประกวดราคาน้้าตาลทรายขาว 200,000 ตัน
ซึ่งสิ้นสุดในสัปดาห์นี้
วันที่ 23 กันยายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของปากีสถานประกาศว่าจะออกนโยบายเงิน
อุดหนุนส้าหรับน้้าตาล รวมถึงรายการอาหารอื่นๆ ส้าหรับประชากรที่ยากจน และปรับราคาน้้าตาลเป็น 89.75 รูปี
ปากีสถาน/กก. (0.53 เหรียญสหรัฐ/กก.)
วันที่ 22 กันยายน 2564 รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของเวียดนามได้เริ่มให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการลักลอบ
น้าเข้าน้้าตาลไทยโดยผ่านทางประเทศอื่นๆในอาเซียน
วัน ที่ 21 กัน ยายน 2564 ประเทศจีนมีการน้าเข้าน้้าตาลจ้านวน 500,000 ตันในเดือนสิงหาคมที่ผ่ าน
ลดลง 25% จากปี ที่ แล้ วตามข้อมูล จากกรมศุลกากร ทั้งนี้พื้ นการเพาะปลูกน้้าตาลจะลดลงประมาณ 7.4% ในปี
64/65 เป็นผลมาจากการขยายของตัวเมืองและไปปลูกพืชชนิดอื่น ท้าให้คาดว่าผลผลิตน้้าตาลจะลดลงเหลือ 10.15
ล้านตัน ลดลง 5.8% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามน้้าตาลส้ารองที่มีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 400,000 ตัน มาอยู่ที่ 770,000
ตัน นักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะน้าเข้าน้้าตาลจ้านวน 5 ล้านตัน และน้้าเชื่ อม 300,000 ตัน ขณะที่ความต้องการอยู่ที่
15.85 ล้านตัน
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วันที่ 20 กันยายน 2564 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอิหร่านคาดว่าจะผลิตน้้าตาลจากบี ทได้ 950,000
ตัน และจากอ้อยได้ 800,000 ตัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้ 70% ของ 2.3 ล้านตัน
ท้าให้ประเทศมีการน้าเข้าน้้าตาลทรายดิบ 714,000 ตันนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 154%
จากปีก่อนหน้า
ส้าหรับสถานะของกลุ่ มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ปรากฎว่าได้ถื อตั๋วซื้อ
น้้ า ตาลสุ ท ธิ (Net Long) จ้ า นวน 204,426 ล็ อ ต หรื อ ประมาณ 10.38 ล้ า นตั น ลดลง 5,033 ล็ อ ต ประมาณ
255,676.4 ตัน หรือ 2.40% เมื่อเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้้าตาลสุทธิ (Net Long) 209,459 ล็อต หรือประมาณ 10.64
ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (14 กันยายน 2564) และเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น
ประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)
วิจารณ์และความเห็น
ตลาดน้้าตาลยังคงรอความชัดเจนเรื่องรายงานอ้อยเข้าหีบของภาคกลาง-ใต้บราซิลที่ก้าลังจะออกมา โดยคาด
ว่าตัวเลขอ้อยจะลดลงมากกว่าปกติ ทั้งนี้ปัจจัยลบยังคงเป็นเรื่องค่าระวางเรือและขนส่งที่ยังอยู่ในระดับที่สูงมากท้าให้
ประเทศผู้น้าเข้าหลายๆประเทศยังชะลอที่จะซื้อน้้าตาล แต่คาดว่าราคาจะยังคงมีแนวรับที่แข็งเกร่ง ท้าให้เชื่อว่าราคา
น้้าตาลจะยังคงอยู่ในระดับนี้ ก่อนที่จะมีปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาอีกครั้ง

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้าตาลไทย จ้ากัด
27 กันยายน 2564

