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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิ วยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (21-25 มิถุนายน 2564) ซึ่ งเป็ นสัปดาห์ที่ 25 ของปี 2564
ราคาน้ าตาลทรายดิ บได้เคลื่ อนไหวผันผวน ก่ อนที่ จะปิ ดตลาดครั้ งสุ ดท้ายด้วยราคาที่เพิ่ มขึ้ นเมื่ อเที ยบกับ การ
รายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ าตาลปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันดิบและ
ค่าเงินเรี ยลบราซิ ลที่แข็งค่าขึ้น บวกกับความกังวลเกี่ ยวกับสภาวะแห้งแล้งในบราซิ ล โดย Somar Meteorologia
รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ก่อนมีฝนตกเพียงเล็กน้อยในภาคกลางของบราซิ ล ต่อมาจากการคาดการณ์จะมีฝนตกลง
มาในบราซิ ลช่ วงปลายสัปดาห์ บวกกับความกังวลเกี่ ยวกับความต้องการเอทานอลในบราซิ ลยังก็ส่งผลต่อราคา
น้ าตาลเช่ นกัน หลังจากที่ ราคาน้ ามัน เอทานอล และไฮดรัส ของบราซิ ล ลดลงสู่ ระดับ ต่ าสุ ดในรอบ 1 เดื อน 3
สัปดาห์ ที่ 2.8753 บาร์ เรล/ลิตร ซึ่ งอาจทาให้โรงงานน้ าตาลในบราซิ ลหันไปผลิ ตน้ าตาลมากกว่าผลิตเอทานอล
ทาให้ ราคาน้ าตาลปรับ ตัวลดลง ก่ อนที่ จะเพิ่ ม ขึ้ นอี ก ครั้ งในช่ วงกลางไปจนถึ งปลายสัป ดาห์ จากการที่ ราคา
น้ ามันดิ บพุ่งขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดใหม่ในรอบ 2 ปี 1 เดือน และการที่ค่าเงินเรี ยลบราซิ ลแข็งค่าขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดใน
รอบ 1 ปี เมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ งผลให้การส่ งออกโดยผูผ้ ลิตน้ าตาลของบราซิลเกิดการชะลอตัว
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 16.19-17.00 เซนต์
และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 16.90 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ ก่อน 0.47 เซนต์ หรื อ 2.86% และราคาน้ าตาลตาม
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดื อนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.74-17.63 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่
17.59 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต์ หรื อ 3.78%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
ราคา
ราคา
ราคาปิ ดเมื่อวันที่
ราคาปิ ดวันที่
เปลี่ยนแปลง
เดือนกาหนดราคา
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
25 มิถุนายน 2564
18 มิถุนายน 2564
เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564 17.00
16.19
16.90
16.43
+0.47
ตุลาคม
2564 17.38
16.44
17.31
16.66
+0.65
มีนาคม
2565 17.63
16.74
17.59
16.95
+0.64
พฤษภาคม
2565 16.81
15.96
16.76
16.17
+0.59
มีนาคม
กรกฎาคม 2565 16.18
15.46
16.15
15.66
+0.49
ตุลาคม
2565 15.86
15.18
15.82
15.37
+0.45
มีนาคม
2566 16.06
15.39
16.02
15.55
+0.47
พฤษภาคม 2566 15.40
14.74
15.35
14.86
+0.49
กรกฎาคม 2566 14.85
14.28
14.85
14.37
+0.48
ตุลาคม
2566 14.53
13.99
14.53
14.07
+0.46
มีนาคม
2567 14.59
14.07
14.59
14.17
+0.42
พฤษภาคม
2567 14.35
13.85
14.35
13.90
+0.45
มีนาคม
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ข่ าวทีส่ าคัญ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ราคาน้ าตาลตลาดนิวยอร์คถูกจากัดโดยความต้องการใช้น้ าตาลที่ต่า ในขณะ
ที่ open interest ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ องท่ามกลางความคาดหวังของการส่ งมอบจานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
สัญญาเดือนกรกฎาคม แหล่งข่าวกล่าว ณ สัปดาห์ที่สิ้นสุ ดวันที่ 23 มิถุนายน บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลลดลงโดยมี
เรื อรอรับน้ าตาลจานวน 38 ลา คิดเป็ นน้ าตาล 1.28 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก 40 ลา หรื อคิดเป็ นน้ าตาล 1.15 ล้านตัน
ในสัปดาห์ก่อนหน้า
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 Safras & Mercado รายงานว่า ราคาน้ ามันดิ บที่สูงขึ้ น บวกกับค่าเงิ นเรี ยลที่
แข็งค่าขึ้นช่วยให้ราคาน้ าตาลตลาดนิ วยอร์ คฟื้ นตัว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน แม้วา่ จะมีการเทขายของกองทุนอย่าง
ต่อเนื่องก็ตาม อุปสงค์ยงั คงอ่อนแอ อย่างไรก็ตามด้วยส่ วนต่างของราคาสัญญาเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมที่กว้างขึ้น
ก่อนหมดอายุสัญญา แหล่งข่าวกล่าว
วันที่ 23 มิ ถุ นายน 2564 Traders กล่ าวว่า ราคาน้ าตาลทรายดิ บตลาดนิ วยอร์ คสัญ ญาซื้ อขายเดื อ น
กรกฎาคม 2564 ที่ลดลงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เป็ นสัญญาณว่ากองทุนยังคงปิ ดสถานะซื้ อและได้ให้ความสนใจ
ไปที่การหมดอายุสัญญาที่ ใกล้จะถึง ทางด้าน FAO เสริ มว่า ความคาดหวังของการส่ งมอบสิ นค้าจานวนมากคือ
การก าหนดราคาสู ง สุ ด หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องรายงานในรายงานเดื อนมิ ถุ น ายนว่า การส่ งออกทั่วโลกในปี
2563/2564 อยูท่ ี่ 170.3 ล้านตัน ส่ งผลให้ขาดดุล 1.7 ล้านตัน
วันที่ 22 มิ ถุ นายน 2564 การซื้ อขายในตลาดช่ วยให้ ราคาน้ าตาลตลาดนิ วยอร์ ค ฟื้ นตัวในวันที่ 21
มิถุนายน ท่ามกลางการขายกองทุน การต้องเผชิ ญกับสภาพอากาศแห้งแล้งอีกครั้งในภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ล
บวกกับค่าขนส่ ง และราคาน้ ามันดิบที่สูง และราคาเอทานอลที่สูงกว่าราคาน้ าตาลล้วนมีส่วนทาให้ราคาน้ าตาล
สู งขึ้น หน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจคาดการณ์ วา่ ดัชนี ราคาอาหาร อาหารสัตว์และเครื่ องดื่ม (FFB) จะเพิ่มขึ้น
25% ในปี 2564 เนื่ องจากน้ าตาล ธัญพืช และเมล็ดพืชน้ ามันมีราคาแพง และคาดว่าน่าจะลดลงอีกครั้งราว 1.6%
ในปี 2565 เมื่อตัวเลขการผลิตสู งขึ้น
วัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2564 Czarnikow คาดการณ์ ว่า ตลาดน้ า ตาลโลกจะมี ค วามเสี่ ย งมากขึ้ น ที่ จาก
ผลกระทบกับนโยบายเอทานอล E20 ของอินเดีย ซึ่ งคาดว่านโยบายนี้ จะดู ดซับน้ าตาลได้ 6 ล้านตัน ในปี 2566
และ 10 ล้านตัน ภายในปี 2573 ขณะที่บริ ษทั Sao Martinho กล่าวว่าสิ่ งนี้ สามารถขจัดส่ วนเกินและผลักดันราคา
น้ าตาลให้สูงขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว
วันที่ 22 มิ ถุ น ายน 2564 นักวิเคราะห์ ก ล่ าวว่า ราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริ ก าและราคาน้ าตาลใน
บราซิ ลพุง่ สู งขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผา่ นมา ซึ่ งอาจเพิ่มต้นทุนการผลิตเอทานอลและทาให้ผลผลิตลดลง ปัจจุบนั
เอทานอลมีราคาแพงกว่าน้ ามันเบนซิ นในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งสามารถลดกาลังการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม Refinitiv
Eikon ได้คานวณส่ วนต่างของเอทานอลที่ 13 เซนต์/แกลลอน ในเขต Corn Belt ของสหรัฐฯ ขณะที่ในบราซิล
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ราคาน้ าตาลลดลงต่ ากว่าระดับเอทานอลอีกครั้ งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่ งเป็ นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่มีนาคม 2563 ตาม
ข้อ มู ล ของ Wall Street Journal ด้าน Marex Spectron กล่ า วว่า โรงงานต่ างๆ ก าลังรอดู ว่า สถานการณ์ จ ะเป็ น
อย่างไรก่อนที่จะลดสัดส่ วนการผลิตน้ าตาลลง
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 หัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่า ราคาน้ าตาลสัญญาเดือนกรกฎาคม
ของตลาดนิ วยอร์ คลดลงสู่ ระดับต่าสุ ดในรอบ 2 เดื อน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา จะช่ วยลดแรงกดดันจาก
การท าก าไรของ Traders ขณะที่ ตลาดระบุ ว่าราคาลดลงเนื่ องจากสภาพแวดล้อมมหาภาค แต่ ต้ งั ข้อสั งเกตว่า
ผลผลิ ตที่ เพิ่ ม ขึ้ นในอิ นเดี ยและไทยกาลังถ่ วงดุ ลราคา ด้าน Itau BBA คาดว่าประเทศไทยจะมี ผลผลิ ต น้ าตาล
เพิ่ ม ขึ้ น 30% ถึ ง 9.9 ล้านตัน โดยรวมแล้ว คาดการณ์ ว่าในปี 2564/2565 จะมี ก ารขาดดุ ล น้ าตาลทัว่ โลกอยู่ที่
900,000 ตัน ซึ่ งน่าจะสนับสนุนราคา
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในช่ วงสัปดาห์สิ้นสุ ดวันที่ 11 มิถุนายน ไฮดรัสทากาไรได้มากกว่าน้ าตาล
ตลาดนิ วยอร์ ค 4% เพิ่ ม ขึ้ นจาก 2% ในสั ป ดาห์ ก่ อนหน้า ตามข้อมู ล ของ Czarnikow แอนไฮดรั ส ท าก าไรได้
มากกว่าน้ าตาลตลาดนิ วยอร์ ค 14% เพิ่มขึ้นจาก 11% ขณะที่ Itau BBA กล่าวว่า สัดส่ วการผลิตในฤดู กาลนี้ ไม่
แน่นอน แต่เนื่องจากน้ าตาล 85% ได้ถูกขายเพื่อการป้ องกันความเสี่ ยงแล้ว
อเมริกาใต้
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 EEAOC รายงานว่า ในปี นี้ผลผลิตอ้อยในอาร์ เจนตินาอยูท่ ี่ 14.284 ล้านตัน
ซึ่ งน้อยกว่าปี ที่แล้วเล็กน้อย แม้วา่ สภาพอากาศจะเอื้ออานวยมากกว่าก็ตาม เป็ นผลให้ผลผลิตน้ าตาลควรจะ
มากกว่าปี ที่แล้วประมาณ 1.5 ล้านตัน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ล
ช่วงครึ่ งแรกเดือนมิถุนายน ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดังนี้
ในช่ วงครึ่งแรกเดือนมิถุนายน
ยอดสะสม
เปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลง
ปี
ปี
ปี
ปี
รายการ
2564/65 2563/64
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)
ผลผลิตน้ าตาล (พันตัน)
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
ATR (กก/ตันอ้อย)
สัดส่ วนอ้อยนาไปผลิตน้ าตาล (%)
สัดส่ วนอ้อยนาไปผลิตเอทานอล
(%)

35,959
2,192
1,686
138.35
46.25
53.75

41,812
2,560
1,846
136.52
47.06
52.91

(%)

2564/65 2563/64

-14.00 165,592
-14.35
9,344
-8.70
7,527
+1.34
130.8
45.39
+
54.61

187,277
10,607
8,086
128.89
46.12
53.88

(%)
-11.58
-11.90
-6.91
+1.23
+
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วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จากการสารวจของ S&P Global Platts พบว่าตลาดคาดว่าในช่วงครึ่ งแรกของ
เดือนมิถุนายน โรงงานน้ าตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล จะหีบอ้อยได้ 40 ล้านตัน ซึ่งลดลง 4.4% ผลิตน้ าตาลได้
2.47 ล้านตัน ลดลง 3.4% และผลิตเอทานอล 1.78 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสันนิษฐาน
ว่าสัดส่ วนการผลิ ตน้ าตาลจะลดลงเหลื อ 46.6% จาก 47.1% ในช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ที่ แล้ว ในขณะเดี ยวกัน
Copersucar กล่าวว่าโรงงานน่าจะมีสัดส่ วนการผลิตน้ าตาลอยูท่ ี่ประมาณ 44-45% ซึ่ งลดลงจาก 46% ในฤดูกาลที่
แล้ว นี่บ่งชี้วา่ โรงงานจะเสี ยเงินหากพวกเขาซื้ อน้ าตาลคืนเพื่อผลิตเอทานอลมากขึ้น
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในเขตริ เบลราโอ เปรโต้ ของรัฐเซาเปาโล ประเทศ
บราซิ ล ต่ากว่า 27 จุด เมื่อเทียบกับราคาน้ าตาลตลาดนิวยอร์ คเดือนตุลาคม 2564 ณ วันที่ 21 มิถุนายน ตามข้อมูล
ของ S&P Global Platts ขณะที่ Fitch Ratings ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไฮดรัสสู งขึ้น 46% เมื่อเที ยบกับปี ที่แล้ว และ
คาดการณ์ ว่าราคาไฮดรัสตลอดปี 2564/2565 จะอยู่ที่ประมาณ 2.8-2.9 เรี ยลบราซิ ล/ลิตร (0.47 เหรี ยญสหรัฐฯ/
ลิตร) ซึ่ งสู งกว่าปี 2563-2564 ถึ ง 50% ในขณะเดี ยวกันสมาคมผูน้ าเข้าเชื้ อเพลิ งแห่ งบราซิ ล (Abicom) กล่าวว่า
Petrobras จะต้องขึ้นราคาน้ ามันเบนซิ น 6% เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุ ดวันที่ 19 มิถุนายน ราคาขายปลีกน้ าไฮดรัสเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
0.3% และราคาน้ ามันเบนซิ นเพิ่มขึ้น 0.11% ตามข้อมูลของ ANP ทาให้ราคาไฮดรัสอยูท่ ี่ 77.5% ของราคาน้ ามัน
เบนซิ น ซึ่ งสู งที่สุดนับตั้งแต่ตน้ ปี 2560 ด้าน Safras & Mercado ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไฮดรัสในขณะนี้ ไม่สามารถ
แข่งขันได้เป็ นเวลาสองเดือน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ออุปสงค์ของปั๊ มและกดดันราคาหน้าโรงงาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในสัปดาห์ที่สิ้นสุ ดวันที่ 18 มิถุนายน ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปา
โล ประเทศบราซิ ลลดลง 4.17% ในขณะที่ราคาแอนไฮดรัสลดลง 2.2% ตามข้อมูลของ Cepea/Esalq ดูเหมือนว่า
โรงงานจะไม่ถูกกดดันให้ลดราคาลงอีก
ยุโรป
วัน ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564 ในเดื อ นมกราคม-พฤษภาคม คาซั ค สถานผลิ ต น้ าตาลจากบี ท น้ าตาล
ทรายขาวบริ สุทธิ์ และโมลาสได้ 113,700 ตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี ที่แล้วถึง 4 เท่า และหวังว่าจะสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในอีก 3 ปี ข้างหน้า แต่ผผู ้ ลิตรายหนึ่ งกล่าวว่า การนาเข้าน้ าตาลจะยังคงมีสัดส่ วนประมาณ 60%
ของอุป ทานในประเทศ เกษตรกรต้องเสนอราคาบี ทเพิ่ มอี กประมาณ 20% เพื่ อรั บ ประกันอุ ป ทาน ในขณะที่
ปั ญหาด้านการชลประทานจะต้องได้รับการแก้ไข
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผลบีทในรัสเซี ยกาลังเติบโตได้ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่ดี ซึ่งสามารถชดเชย
ความล่าช้าในการหว่านเมล็ดได้ ตามข้อมูลของ Sugar.ru ขณะเดียวกัน Rosstat ได้ประมาณการผลผลิตปี นี้ ไว้ที่
5.4 ล้านตัน แม้วา่ บางส่ วนจะถูกแปรรู ปน้ าตาลต่ากว่ามาตรฐานและผลผลิตในปี นี้อาจจะถึง 5.2 ล้านตัน

www.sugarzone.in.th.

5
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซี ยกล่าวว่า การหว่านเมล็ดบีทในปี นี้ถูกเลื่อนออกไป
ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลผลิ ตขั้นสุ ดท้าย อย่างไรก็ตามในปี นี้ มีพ้ืนที่ปลู กบีทเพิ่มขึ้นและ
อุ ป ทานคาดว่าน่ าจะเพี ยงพอ ขณะที่ Rosstat รายงานว่า ในเดื อ นพฤษภาคมรั ส เซี ย ผลิ ตน้ าตาลทรายขาวได้
144,000 ตัน เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว
วันที่ 21 มิ ถุนายน 2564 IKAR คาดการณ์ ว่า ผลผลิ ตน้ าตาลของรัส เซี ยจะเพิ่ มขึ้ นถึ ง 6 ล้านตัน ใน
ฤดูกาลนี้ แม้จะหว่านเมล็ดช้าเนื่องจากรอสภาพอากาศที่เหมาะสาหรับปลูกบีท ทางด้าน Sucden เตือนว่าฝนอาจ
ส่ งผลกระทบต่อพืชผล และคาดว่าบีทจะเป็ นหนึ่งในพืชที่ทากาไรได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้
เอเชี ย
วันที่ 25 มิ ถุ นายน 2564 ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ ดู แลน้ าตาลของรั ฐมหาราษฏระ ประเทศ
อินเดีย กล่าวว่า ผลผลิตอ้อยในปี 2564/2565 ของอินเดียจะเพิ่มขึ้นถึง 119.4 ล้านตัน เทียบกับ 101.2 ล้านตันในปี
นี้ การผลิตน้ าตาลน่าจะเพิ่มขึ้นเป็ น 12.2 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ 10.628 ล้านตันในปี นี้ ซึ่งน้ าตาลจานวนดังกล่าวได้
รวมถึงน้ าตาลที่จะถูกนาไปผลิตเอทานอลด้วย
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป้าหมายนโยบายการผลิต E20 ของอินเดียจะนาไปสู่ ความต้องการเอทานอล
จากอ้อยเพิ่ ม ขึ้ น 2.44 พัน ล้านลิ ตร/ปี จนถึ งปี 2568 ซึ่ งเที ย บเท่ า กับ น้ าตาล 4.1 ล้านตัน ตามข้อ มู ล ของ BTG
Pactual รั ฐ อุ ต รประเทศเตรี ย มต้อ นรั บ โรงงานผลิ ต เอทานอลใหม่ 16 แห่ ง ในปี 2564/2565 นอกเหนื อ จาก
โรงงาน 11 แห่ง ที่ขยายกาลังการผลิต ในรัฐหิ มาจัลประเทศ บริ ษทั HPCL กาลังวางแผนที่จะตั้งโรงงานผลิตเอทา
นอลจากธัญพืช 125,000 ลิตร/วัน
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รายงานของ S&P Global Platts คาดการณ์ ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัส
ระลอกที่ 3 ในอินเดียอาจส่ งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศซึ่ งรวมถึงความต้องการน้ าตาล ขณะเดียวกันอินเดีย
จะต้องส่ งออกมากขึ้ นเพื่ อชดเชยอุ ปสงค์ภายในประเทศที่ ลดลง ด้านรัฐมหาราษฏระเกษตรกรกาลังประท้วง
เนื่ องจากต้องการให้รัฐบาลประกาศราคาอ้อยและค่าตอบแทน (FRP) สาหรับปี 2563/2564 ซึ่ งน่ าจะประกาศ
ในช่วงต้นฤดูกาล
วันที่ 22 มิถุนายน รัฐกรณาฏกะของอินเดียหวังที่จะขยายพื้นที่ออ้ ยในปี 2564/2565 เป็ น 668,000 เฮค
แตร์ เพิ่มขึ้นจาก 569,000 เฮคแตร์ ในปี นี้ อย่างไรก็ตามเกษตรกรกาลังเรี ยกร้ องให้รัฐกาหนดราคาอ้อยให้สูงขึ้น
เพื่อรับมือกับปั ญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัสโคโรน่า
วัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2564 ตามรายงานของส านัก สถิ ติ ป ากี ส ถาน พบว่า ในเดื อ นพฤษภาคม 2564
ปากีสถานนาเข้าน้ าตาล 395 ตัน ซึ่ งใกล้เคียงกับการนาเข้าในเดือนพฤษภาคมของปี 2563 ที่ 344 ล้านตัน การ
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นาเข้าน้ าตาลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 สู งถึง 281,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4,400% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า
ขณะเดี ยวกันสานักงานความรับผิดชอบแห่ งชาติปากี สถาน (NAB) ได้ดาเนิ นการสอบสวนโรงงานใน
Sindh ที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ผดิ กฎหมาย
วันที่ 22 มิถุนายน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในปากี สถานได้รับคาสั่งให้จดั เตรี ยมการนาเข้าน้ าตาลใน
ปี งบประมาณที่ จ ะมาถึ ง ไม่ ว่า จะผ่า นหน่ ว ยงานของรั ฐหรื อ เอกชน รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ของ
ปากีสถานกล่าวถึงการคงไว้ซ่ ึ งปริ มาณน้ าตาลสารองในเชิงกลยุทธ์ เพื่อรักษาราคาน้ าตาลในประเทศให้อยูภ่ ายใต้
การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผา่ นมา
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการวุฒิสภากาลังพิจารณาข้อเสนอยกเลิ กอากรส่ งออกโมลาส สมาคมโรงงาน
น้ าตาลแห่ งปากี สถานร่ วมหารื อเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่ องจากมีขอ้ เสนอแนะว่าจะทาให้การผลิ ต
และการส่ งออกเอทานอลลดลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ปรากฏการณ์ La Nina ทาให้เกิ ดน้ าท่วมและฝนตกหนักในฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่ งทา
ให้ ป ริ ม าณน้ าตาลในอ้อ ยลดลง แต่ ให้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ตามรายงานของส านัก งานก ากับ ดู แ ลกิ จ การน้ า ตาล
ฟิ ลิปปิ นส์ (SRA) ทาให้ผลผลิตน้ าตาลทายดิบอยูท่ ี่ 2.109 ล้านตัน ในวันที่ 6 มิถุนายน มากกว่าเป้ าหมายที่ 2.101
ล้านตัน ในขณะที่ฤดูกาลผลิตมีกาหนดจะดาเนินต่อไปจนถึงเดือนสิ งหาคม
วันที่ 21 มิ ถุ นายน 2564 ส านักงานกากับ ดู แลกิ จการน้ าตาล (SRA) ของฟิ ลิ ปปิ นส์ รายงานว่า ใน
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน โรงงานน้ าตาลในฟิ ลิปปิ นส์ ผลิ ตน้ าตาลได้ 2.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี ที่
แล้วและเป็ นไปตามเป้ าหมายของปี นี้ ด้าน S&P Global Platts รายงานว่า ฟิ ลิปปิ นส์ สนใจที่จะซื้ อเอทานอลจาก
สหรัฐฯ ซึ่ งจะส่ งมอบในช่ วงเดื อนกันยายน-ตุลาคม เนื่ องจากราคาที่ ต่ ากว่า โดยราคาเอทานอลของสหรัฐ ฯที่
ส่ งไปยังฟิ ลิ ป ปิ นส์ อยู่ที่ 660 เหรี ยญสหรัฐ ฯ/ลู ก บาศก์เมตร เมื่ อวัน ที่ 18 มิ ถุ นายน ลดลงจาก 701.33 เหรี ย ญ
สหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สมาคมน้ าตาลจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า มีน้ าตาลทรายแดง
ในสต็อกสู งถึ ง 16,000 ตัน ซึ่ ง มากเป็ นประวัติก ารณ์ และเที ยบเท่ากับการผลิ ต 2 ปี เนื่ องจากความต้องการใช้
น้ าตาลต่าและการระบาดของโคโรน่าไวรัส โอกินาวาจาเป็ นต้องลดการผลิตน้ าตาลลงเหลือประมาณ 8,000 ตัน/ปี
จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 9,500 ตัน ในปี 2563/2564 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ 7,000-7,500 ตัน
ขณะเดียวกันบริ ษทั Dai-Nippon Meiji Sugar ประกาศควบรวมกิจการกับ Mitsui Sugar เพื่อรองรับความ
ต้องการน้ าตาลที่ เพิ่ มขึ้นนอกประเทศญี่ ปุ่น โดย CEO อธิ บายว่า ความต้องการน้ าตาลในประเทศกาลังลดลง
ส่ งผลให้บริ ษทั น้ าตาลต้องปรับโครงสร้างใหม่
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วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประธานสมาคมโรงงานน้ าตาลคนใหม่ของญี่ปุ่นกล่าวว่า จาเป็ นต้องลดการ
ผลิ ตชัว่ คราวเพื่อรักษาราคาในประเทศ เนื่ องจากความต้องการที่ลดลงอันเนื่ องมาจากการระบาดของไวรัส ซึ่ ง
หวังว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนพฤศจิกายนด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีน
วันที่ 24 มิ ถุนายน 2564 เหมื องหิ นปู นในมาเลเซี ยไม่ได้รับอนุ ญาตให้ดาเนิ นการภายใต้มาตรการ
Lockdown เนื่ องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และขณะนี้ สต็อกมะนาว
กาลังลดลงอย่างมาก สภาอุ ตสาหกรรมเคมี แห่ งมาเลเซี ย (CICM) เตื อนว่า อาจส่ งผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรม
น้ าตาลและนาไปสู่ การขาดแคลน
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สมาคมน้ าตาลประเทศเวียดนามกังวลว่า น้ าตาลของไทยจะยังคงผลิตและ
แปรรู ปผ่านประเทศอื่นๆในอาเซี ยน คณะกรรมการขับเคลื่อนแห่ งชาติกาลังผลักดันให้ปราบปรามการลักลอบ
นาเข้าและเสริ มสร้างข้อกาหนดในการตรวจสอบย้อนกลับสาหรับน้ าตาล เช่น รหัส QR เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับการนาเข้าของไทยช่วยผลักดันให้ราคาอ้อยของเวียดนามสู งขึ้น 100,000200,000 ดอง/ตัน (4.4-8.8 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) ซึ่งจะกระตุน้ ให้ปลูกเพิ่มขึ้นในปี 2564/2565 เจ้าหน้าที่กล่าว
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตามข้อมูลของศุลกากรประเทศจีน พบว่า จีนนาเข้าน้ าตาล 117,000 ตันผ่าน
ท่าเรื อเทียนจิน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว
วัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2564 COFCO Sugar ก าลังลงทุ น 191 ล้านหยวน (30 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) ใน
ประเทศจีนเพื่อขยายการผลิ ตน้ าตาล 150,000 ตัน ที่โครงการโรงงานน้ าตาล Caofeidian การผลิ ตน่ าจะเริ่ มในปี
2566 ในขณะเดียวกัน Nanning Sugar ได้ประกาศแผนการที่จะระดมทุน 600 ล้านหยวน (93 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
โดยการออกหุ น้
วิจารณ์และความเห็น
หลังจากกองทุนและนักเก็งกาไรได้มีการเทขายตัว๋ ซื้ อของเดือนกรกฎาคมที่กาลังจะสิ้ นสุ ดการซื้ อขายใน
วันพุธที่ 30 มิถุนายน นี้ ทาให้ราคาน้ าตาลตกลงก่ อนที่จะมีปัจจัยทางด้านราคาเอทานอลที่ สูงขึ้ นจากการขาด
แคลนภายในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรายการผลผลิตของ Unica ที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ และค่าเงินเรี ยลที่
แข็งค่าขึ้น แต่ท้ งั นี้ ราคาที่ปรับขึ้นมาจะถูกการส่ งออกน้ าตาลของอินเดียเป็ นตัวทาแนวต้านราคาให้ข้ ึนไปได้ไม่
มากนัก ซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากวันพุธนี้
สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ ซื้ อ
น้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 184,912 ล็อต หรื อประมาณ 9.39 ล้านตัน ลดลง 35,308 ล็อต ประมาณ 1.79 ล้าน
ตัน หรื อ 16.03% เมื่อเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) 220,220 ล็อต หรื อประมาณ 11.19 ล้านตัน ใน
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สัปดาห์ก่อนหน้านั้น (15 มิถุนายน 2564) และเทียบกับที่ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้ อยและนา้ ตาลไทย จากัด
28 มิถุนายน 2564

