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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่21-25 มิถุนายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (21-25 มิถุนายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 25 ของปี 2564 
ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดท้ายด้วยราคาท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัการ
รายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบและ
ค่าเงินเรียลบราซิลท่ีแข็งค่าข้ึน บวกกบัความกงัวลเก่ียวกบัสภาวะแห้งแลง้ในบราซิล โดย Somar Meteorologia 
รายงานวา่ เม่ือสัปดาห์ท่ีก่อนมีฝนตกเพียงเล็กนอ้ยในภาคกลางของบราซิล ต่อมาจากการคาดการณ์จะมีฝนตกลง
มาในบราซิลช่วงปลายสัปดาห์ บวกกบัความกงัวลเก่ียวกบัความตอ้งการเอทานอลในบราซิลยงัก็ส่งผลต่อราคา
น ้ าตาลเช่นกัน หลงัจากท่ีราคาน ้ ามนั เอทานอล และไฮดรัสของบราซิลลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน 3 
สัปดาห์ ท่ี 2.8753 บาร์เรล/ลิตร ซ่ึงอาจท าให้โรงงานน ้ าตาลในบราซิลหันไปผลิตน ้ าตาลมากกว่าผลิตเอทานอล 
ท าให้ราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลง ก่อนท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงกลางไปจนถึงปลายสัปดาห์ จากการท่ีราคา
น ้ ามนัดิบพุ่งข้ึนสู่ระดบัสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี 1 เดือน และการท่ีค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่าข้ึนสู่ระดบัสูงสุดใน
รอบ 1 ปี เม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลใหก้ารส่งออกโดยผูผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลเกิดการชะลอตวั 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 16.19-17.00  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 16.90 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.47 เซนต์ หรือ 2.86% และราคาน ้ าตาลตาม
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหวา่ง 16.74-17.63 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 
17.59 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต ์หรือ 3.78% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
25 มิถุนายน 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
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 
มีนาคม 

2565 17.63 16.74 17.59 16.95 +0.64 
พฤษภาคม 2565 16.81 15.96 16.76 16.17 +0.59 
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 
มีนาคม 

2567 14.59 14.07 14.59 14.17 +0.42 
พฤษภาคม 2567 14.35 13.85 14.35 13.90 +0.45 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564  ราคาน ้าตาลตลาดนิวยอร์คถูกจ ากดัโดยความตอ้งการใชน้ ้าตาลท่ีต ่า ในขณะ

ท่ี open interest ยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ืองท่ามกลางความคาดหวงัของการส่งมอบจ านวนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบั

สัญญาเดือนกรกฎาคม แหล่งข่าวกล่าว ณ สัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 23 มิถุนายน บราซิลส่งออกน ้าตาลลดลงโดยมี

เรือรอรับน ้าตาลจ านวน 38 ล า คิดเป็นน ้าตาล 1.28 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจาก 40 ล า หรือคิดเป็นน ้าตาล 1.15 ลา้นตนั 

ในสัปดาห์ก่อนหนา้ 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 Safras & Mercado รายงานว่า ราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึน บวกกบัค่าเงินเรียลท่ี

แข็งค่าข้ึนช่วยให้ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คฟ้ืนตวั เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน แมว้า่จะมีการเทขายของกองทุนอยา่ง

ต่อเน่ืองก็ตาม อุปสงคย์งัคงอ่อนแอ อยา่งไรก็ตามดว้ยส่วนต่างของราคาสัญญาเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมท่ีกวา้งข้ึน

ก่อนหมดอายสุัญญา แหล่งข่าวกล่าว 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 Traders กล่าวว่า ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คสัญญาซ้ือขายเดือน
กรกฎาคม 2564 ท่ีลดลงเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน เป็นสัญญาณว่ากองทุนยงัคงปิดสถานะซ้ือและไดใ้ห้ความสนใจ
ไปท่ีการหมดอายุสัญญาท่ีใกลจ้ะถึง ทางดา้น FAO เสริมวา่ ความคาดหวงัของการส่งมอบสินคา้จ านวนมากคือ
การก าหนดราคาสูงสุด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานในรายงานเดือนมิถุนายนว่า การส่งออกทั่วโลกในปี 
2563/2564 อยูท่ี่ 170.3 ลา้นตนั ส่งผลใหข้าดดุล 1.7 ลา้นตนั 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 การซ้ือขายในตลาดช่วยให้ราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คฟ้ืนตวัในวนัท่ี 21 

มิถุนายน ท่ามกลางการขายกองทุน การตอ้งเผชิญกบัสภาพอากาศแห้งแล้งอีกคร้ังในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

บวกกบัค่าขนส่ง และราคาน ้ ามนัดิบท่ีสูง และราคาเอทานอลท่ีสูงกว่าราคาน ้ าตาลลว้นมีส่วนท าให้ราคาน ้ าตาล

สูงข้ึน หน่วยงานท่ีวิเคราะห์เศรษฐกิจคาดการณ์วา่ ดชันีราคาอาหาร อาหารสัตวแ์ละเคร่ืองด่ืม (FFB) จะเพิ่มข้ึน 

25% ในปี 2564 เน่ืองจากน ้ าตาล ธัญพืช และเมล็ดพืชน ้ ามนัมีราคาแพง และคาดวา่น่าจะลดลงอีกคร้ังราว 1.6% 

ในปี 2565 เม่ือตวัเลขการผลิตสูงข้ึน 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 Czarnikow คาดการณ์ว่า ตลาดน ้ าตาลโลกจะมีความเส่ียงมากข้ึนท่ีจาก

ผลกระทบกบันโยบายเอทานอล E20 ของอินเดีย ซ่ึงคาดว่านโยบายน้ีจะดูดซับน ้ าตาลได ้6 ลา้นตนั ในปี 2566 

และ 10 ลา้นตนั ภายในปี 2573 ขณะท่ีบริษทั Sao Martinho กล่าววา่ส่ิงน้ีสามารถขจดัส่วนเกินและผลกัดนัราคา

น ้าตาลใหสู้งข้ึนในระยะกลางถึงระยะยาว 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาและราคาน ้ าตาลใน

บราซิลพุง่สูงข้ึนในช่วงหลายเดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงอาจเพิ่มตน้ทุนการผลิตเอทานอลและท าใหผ้ลผลิตลดลง ปัจจุบนั 

เอทานอลมีราคาแพงกว่าน ้ ามนัเบนซินในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสามารถลดก าลงัการผลิตได ้อยา่งไรก็ตาม Refinitiv 

Eikon ไดค้  านวณส่วนต่างของเอทานอลท่ี 13 เซนต/์แกลลอน ในเขต Corn Belt ของสหรัฐฯ ขณะท่ีในบราซิล  
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ราคาน ้ าตาลลดลงต ่ากว่าระดบัเอทานอลอีกคร้ังเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 2 นับตั้งแต่มีนาคม 2563 ตาม

ข้อมูลของ Wall Street Journal ด้าน Marex Spectron กล่าวว่า โรงงานต่างๆ ก าลังรอดูว่าสถานการณ์จะเป็น

อยา่งไรก่อนท่ีจะลดสัดส่วนการผลิตน ้าตาลลง 

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 หัวหนา้ของ Archer Consulting กล่าววา่ ราคาน ้ าตาลสัญญาเดือนกรกฎาคม

ของตลาดนิวยอร์คลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 เดือน เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน ท่ีผ่านมา จะช่วยลดแรงกดดนัจาก

การท าก าไรของ Traders ขณะท่ีตลาดระบุว่าราคาลดลงเน่ืองจากสภาพแวดล้อมมหาภาค แต่ตั้งขอ้สังเกตว่า

ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในอินเดียและไทยก าลงัถ่วงดุลราคา ด้าน Itau BBA คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตน ้ าตาล

เพิ่มข้ึน 30% ถึง 9.9 ล้านตนั  โดยรวมแล้วคาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 จะมีการขาดดุลน ้ าตาลทัว่โลกอยู่ท่ี 

900,000 ตนั ซ่ึงน่าจะสนบัสนุนราคา 

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 11 มิถุนายน ไฮดรัสท าก าไรไดม้ากกว่าน ้ าตาล

ตลาดนิวยอร์ค 4% เพิ่มข้ึนจาก 2% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Czarnikow แอนไฮดรัสท าก าไรได้

มากกว่าน ้ าตาลตลาดนิวยอร์ค 14% เพิ่มข้ึนจาก 11%  ขณะท่ี Itau BBA กล่าววา่ สัดส่วการผลิตในฤดูกาลน้ีไม่

แน่นอน แต่เน่ืองจากน ้าตาล 85% ไดถู้กขายเพื่อการป้องกนัความเส่ียงแลว้ 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 EEAOC รายงานวา่ ในปีน้ีผลผลิตออ้ยในอาร์เจนตินาอยูท่ี่ 14.284 ลา้นตนั 

ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้เล็กนอ้ย แมว้า่สภาพอากาศจะเอ้ืออ านวยมากกวา่ก็ตาม เป็นผลใหผ้ลผลิตน ้าตาลควรจะ

มากกวา่ปีท่ีแลว้ประมาณ 1.5 ลา้นตนั 

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนมิถุนายน ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564  ดงัน้ี 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกเดือนมิถุนายน ยอดสะสม 

ปี 

2564/65 

ปี

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี

2564/65 

ปี 

2563/64 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (พนัตนั) 35,959 41,812 -14.00 165,592 187,277 -11.58 
ผลผลิตน ้าตาล (พนัตนั) 2,192 2,560 -14.35 9,344 10,607 -11.90 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 1,686 1,846 -8.70 7,527 8,086 -6.91 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 138.35 136.52 +1.34 130.8 128.89 +1.23 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 46.25 47.06 - 45.39 46.12 - 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 
(%) 

53.75 52.91 + 54.61 53.88 + 
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วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 จากการส ารวจของ S&P Global Platts พบวา่ตลาดคาดวา่ในช่วงคร่ึงแรกของ
เดือนมิถุนายน โรงงานน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล จะหีบออ้ยได ้40 ลา้นตนั ซ่ึงลดลง 4.4% ผลิตน ้าตาลได ้
2.47 ลา้นตนั ลดลง 3.4% และผลิตเอทานอล 1.78 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 0.3% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โดยสันนิษฐาน
ว่าสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลจะลดลงเหลือ 46.6% จาก 47.1% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ในขณะเดียวกนั 
Copersucar กล่าววา่โรงงานน่าจะมีสัดส่วนการผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ประมาณ 44-45% ซ่ึงลดลงจาก 46% ในฤดูกาลท่ี
แลว้ น่ีบ่งช้ีวา่โรงงานจะเสียเงินหากพวกเขาซ้ือน ้าตาลคืนเพื่อผลิตเอทานอลมากข้ึน 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานในเขตริเบลราโอ เปรโต ้ ของรัฐเซาเปาโล ประเทศ

บราซิล ต ่ากวา่ 27 จุด เม่ือเทียบกบัราคาน ้ าตาลตลาดนิวยอร์คเดือนตุลาคม 2564 ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน ตามขอ้มูล

ของ S&P Global Platts ขณะท่ี Fitch Ratings ตั้งขอ้สังเกตว่าราคาไฮดรัสสูงข้ึน 46% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ

คาดการณ์ว่าราคาไฮดรัสตลอดปี 2564/2565 จะอยู่ท่ีประมาณ 2.8-2.9 เรียลบราซิล/ลิตร (0.47 เหรียญสหรัฐฯ/

ลิตร) ซ่ึงสูงกว่าปี 2563-2564 ถึง 50% ในขณะเดียวกนัสมาคมผูน้ าเขา้เช้ือเพลิงแห่งบราซิล (Abicom) กล่าวว่า 

Petrobras จะตอ้งข้ึนราคาน ้ามนัเบนซิน 6% เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาตลาดโลก 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 19 มิถุนายน ราคาขายปลีกน ้ าไฮดรัสเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
0.3% และราคาน ้ ามนัเบนซินเพิ่มข้ึน 0.11% ตามขอ้มูลของ ANP ท าให้ราคาไฮดรัสอยูท่ี่ 77.5% ของราคาน ้ ามนั
เบนซิน ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ตน้ปี 2560 ดา้น Safras & Mercado ตั้งขอ้สังเกตวา่ราคาไฮดรัสในขณะน้ีไม่สามารถ
แข่งขนัไดเ้ป็นเวลาสองเดือน ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุปสงคข์องป๊ัมและกดดนัราคาหนา้โรงงาน 

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ในสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 18 มิถุนายน ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานในรัฐเซาเปา

โล ประเทศบราซิลลดลง 4.17% ในขณะท่ีราคาแอนไฮดรัสลดลง 2.2% ตามขอ้มูลของ Cepea/Esalq ดูเหมือนวา่

โรงงานจะไม่ถูกกดดนัใหล้ดราคาลงอีก  

ยุโรป 
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม คาซัคสถานผลิตน ้ าตาลจากบีท น ้ าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิ และโมลาสได ้113,700 ตนั ซ่ึงมากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ถึง 4 เท่า และหวงัวา่จะสามารถ

พึ่งพาตนเองไดใ้นอีก 3 ปีขา้งหน้า แต่ผูผ้ลิตรายหน่ึงกล่าวว่า การน าเขา้น ้ าตาลจะยงัคงมีสัดส่วนประมาณ 60% 

ของอุปทานในประเทศ เกษตรกรต้องเสนอราคาบีทเพิ่มอีกประมาณ 20% เพื่อรับประกนัอุปทาน ในขณะท่ี

ปัญหาดา้นการชลประทานจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 ผลบีทในรัสเซียก าลงัเติบโตไดดี้เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีดี ซ่ึงสามารถชดเชย
ความล่าช้าในการหวา่นเมล็ดได ้ตามขอ้มูลของ Sugar.ru ขณะเดียวกนั Rosstat ไดป้ระมาณการผลผลิตปีน้ีไวท่ี้ 
5.4 ลา้นตนั แมว้า่บางส่วนจะถูกแปรรูปน ้าตาลต ่ากวา่มาตรฐานและผลผลิตในปีน้ีอาจจะถึง 5.2 ลา้นตนั 
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วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าววา่ การหวา่นเมล็ดบีทในปีน้ีถูกเล่ือนออกไป

ประมาณ 2 สัปดาห์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตขั้นสุดทา้ย  อย่างไรก็ตามในปีน้ีมีพื้นท่ีปลูกบีทเพิ่มข้ึนและ

อุปทานคาดว่าน่าจะเพียงพอ  ขณะท่ี Rosstat รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคมรัสเซียผลิตน ้ าตาลทรายขาวได ้

144,000 ตนั เพิ่มข้ึน 9.2% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 IKAR คาดการณ์ว่า ผลผลิตน ้ าตาลของรัสเซียจะเพิ่มข้ึนถึง 6 ล้านตนั ใน

ฤดูกาลน้ี แมจ้ะหวา่นเมล็ดชา้เน่ืองจากรอสภาพอากาศท่ีเหมาะส าหรับปลูกบีท ทางดา้น Sucden เตือนวา่ฝนอาจ

ส่งผลกระทบต่อพืชผล และคาดวา่บีทจะเป็นหน่ึงในพืชท่ีท าก าไรไดม้ากท่ีสุดในฤดูกาลน้ี 

เอเชีย 
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลน ้ าตาลของรัฐมหาราษฏระ ประเทศ

อินเดีย กล่าววา่ ผลผลิตออ้ยในปี 2564/2565 ของอินเดียจะเพิ่มข้ึนถึง 119.4 ลา้นตนั เทียบกบั 101.2 ลา้นตนัในปี

น้ี การผลิตน ้ าตาลน่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 12.2 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบั 10.628 ลา้นตนัในปีน้ี ซ่ึงน ้าตาลจ านวนดงักล่าวได้

รวมถึงน ้าตาลท่ีจะถูกน าไปผลิตเอทานอลดว้ย 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 เป้าหมายนโยบายการผลิต E20 ของอินเดียจะน าไปสู่ความตอ้งการเอทานอล

จากอ้อยเพิ่มข้ึน 2.44 พนัล้านลิตร/ปี จนถึงปี 2568 ซ่ึงเทียบเท่ากับน ้ าตาล 4.1 ล้านตัน ตามข้อมูลของ BTG 

Pactual  รัฐอุตรประเทศเตรียมต้อนรับโรงงานผลิตเอทานอลใหม่ 16 แห่ง ในปี 2564/2565 นอกเหนือจาก

โรงงาน 11 แห่ง ท่ีขยายก าลงัการผลิต ในรัฐหิมาจลัประเทศ บริษทั HPCL ก าลงัวางแผนท่ีจะตั้งโรงงานผลิตเอทา

นอลจากธญัพืช 125,000 ลิตร/วนั 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 รายงานของ S&P Global Platts คาดการณ์ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัส

ระลอกท่ี 3 ในอินเดียอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงคใ์นประเทศซ่ึงรวมถึงความตอ้งการน ้ าตาล ขณะเดียวกนัอินเดีย

จะตอ้งส่งออกมากข้ึนเพื่อชดเชยอุปสงค์ภายในประเทศท่ีลดลง ด้านรัฐมหาราษฏระเกษตรกรก าลงัประท้วง 

เน่ืองจากตอ้งการให้รัฐบาลประกาศราคาออ้ยและค่าตอบแทน (FRP) ส าหรับปี 2563/2564 ซ่ึงน่าจะประกาศ

ในช่วงตน้ฤดูกาล 

วนัท่ี 22 มิถุนายน รัฐกรณาฏกะของอินเดียหวงัท่ีจะขยายพื้นท่ีออ้ยในปี 2564/2565 เป็น 668,000 เฮค

แตร์ เพิ่มข้ึนจาก 569,000 เฮคแตร์ ในปีน้ี อยา่งไรก็ตามเกษตรกรก าลงัเรียกร้องให้รัฐก าหนดราคาออ้ยให้สูงข้ึน

เพื่อรับมือกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจเกิดข้ึนจากไวรัสโคโรน่า  

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ตามรายงานของส านักสถิติปากีสถาน พบว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 

ปากีสถานน าเขา้น ้าตาล 395 ตนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการน าเขา้ในเดือนพฤษภาคมของปี 2563 ท่ี 344 ลา้นตนั  การ 
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น าเขา้น ้ าตาลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 สูงถึง 281,000 ตนั เพิ่มข้ึน 4,400% เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ 

ขณะเดียวกนัส านกังานความรับผิดชอบแห่งชาติปากีสถาน (NAB) ไดด้ าเนินการสอบสวนโรงงานใน 

Sindh ท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนท่ีผดิกฎหมาย 

วนัท่ี 22 มิถุนายน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในปากีสถานได้รับค าสั่งให้จดัเตรียมการน าเขา้น ้ าตาลใน

ปีงบประมาณท่ีจะมาถึงไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ

ปากีสถานกล่าวถึงการคงไวซ่ึ้งปริมาณน ้ าตาลส ารองในเชิงกลยทุธ์ เพื่อรักษาราคาน ้ าตาลในประเทศใหอ้ยูภ่ายใต้

การควบคุม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาจากราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา 

ขณะเดียวกนั คณะกรรมการวุฒิสภาก าลงัพิจารณาขอ้เสนอยกเลิกอากรส่งออกโมลาส สมาคมโรงงาน

น ้ าตาลแห่งปากีสถานร่วมหารือเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เน่ืองจากมีขอ้เสนอแนะว่าจะท าให้การผลิต

และการส่งออกเอทานอลลดลง 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ปรากฏการณ์ La Nina ท าให้เกิดน ้ าท่วมและฝนตกหนกัในฟิลิปปินส์ ซ่ึงท า

ให้ปริมาณน ้ าตาลในอ้อยลดลง แต่ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน ตามรายงานของส านักงานก ากับดูแลกิจการน ้ าตาล

ฟิลิปปินส์ (SRA) ท าให้ผลผลิตน ้ าตาลทายดิบอยูท่ี่ 2.109 ลา้นตนั ในวนัท่ี 6 มิถุนายน มากกวา่เป้าหมายท่ี 2.101 

ลา้นตนั ในขณะท่ีฤดูกาลผลิตมีก าหนดจะด าเนินต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคม 

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ส านักงานก ากับดูแลกิจการน ้ าตาล (SRA) ของฟิลิปปินส์ รายงานว่า ใน

สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน โรงงานน ้ าตาลในฟิลิปปินส์ผลิตน ้ าตาลได ้2.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ี

แลว้และเป็นไปตามเป้าหมายของปีน้ี ดา้น S&P Global Platts รายงานวา่ ฟิลิปปินส์สนใจท่ีจะซ้ือเอทานอลจาก

สหรัฐฯ ซ่ึงจะส่งมอบในช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม เน่ืองจากราคาท่ีต ่ากว่า โดยราคาเอทานอลของสหรัฐฯท่ี

ส่งไปยงัฟิลิปปินส์อยู่ท่ี 660 เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน ลดลงจาก 701.33 เหรียญ

สหรัฐฯ/ลูกบาศกเ์มตร เม่ือสัปดาห์ก่อนหนา้ 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 สมาคมน ้ าตาลจงัหวดัโอกินาวา ประเทศญ่ีปุ่น รายงานวา่ มีน ้ าตาลทรายแดง

ในสต็อกสูงถึง 16,000 ตนั ซ่ึงมากเป็นประวติัการณ์และเทียบเท่ากบัการผลิต 2 ปี เน่ืองจากความต้องการใช้

น ้าตาลต ่าและการระบาดของโคโรน่าไวรัส โอกินาวาจ าเป็นตอ้งลดการผลิตน ้าตาลลงเหลือประมาณ 8,000 ตนั/ปี 

จากเดิมคาดการณ์ไวท่ี้ 9,500 ตนั ในปี 2563/2564 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ี 7,000-7,500 ตนั 

ขณะเดียวกนับริษทั Dai-Nippon Meiji Sugar ประกาศควบรวมกิจการกบั Mitsui Sugar เพื่อรองรับความ

ตอ้งการน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนนอกประเทศญ่ีปุ่น โดย  CEO อธิบายว่า ความตอ้งการน ้ าตาลในประเทศก าลงัลดลง 

ส่งผลใหบ้ริษทัน ้าตาลตอ้งปรับโครงสร้างใหม่ 
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วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ประธานสมาคมโรงงานน ้ าตาลคนใหม่ของญ่ีปุ่นกล่าวว่า จ  าเป็นตอ้งลดการ

ผลิตชัว่คราวเพื่อรักษาราคาในประเทศ เน่ืองจากความตอ้งการท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการระบาดของไวรัส ซ่ึง

หวงัวา่ความตอ้งการจะเพิ่มข้ึนหลงัจากเดือนพฤศจิกายนดว้ยการรณรงคฉี์ดวคัซีน 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 เหมืองหินปูนในมาเลเซียไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการภายใตม้าตรการ 

Lockdown เน่ืองจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน และขณะน้ีสต็อกมะนาว

ก าลงัลดลงอย่างมาก สภาอุตสาหกรรมเคมีแห่งมาเลเซีย (CICM) เตือนว่า อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

น ้าตาลและน าไปสู่การขาดแคลน 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 สมาคมน ้ าตาลประเทศเวียดนามกงัวลว่า น ้ าตาลของไทยจะยงัคงผลิตและ

แปรรูปผ่านประเทศอ่ืนๆในอาเซียน คณะกรรมการขบัเคล่ือนแห่งชาติก าลงัผลกัดนัให้ปราบปรามการลกัลอบ

น าเขา้และเสริมสร้างขอ้ก าหนดในการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับน ้าตาล เช่น รหสั QR เพื่อตรวจสอบแหล่งท่ีมา  

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดส าหรับการน าเขา้ของไทยช่วยผลกัดนัให้ราคาออ้ยของเวียดนามสูงข้ึน 100,000-

200,000 ดอง/ตนั (4.4-8.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) ซ่ึงจะกระตุน้ใหป้ลูกเพิ่มข้ึนในปี 2564/2565 เจา้หนา้ท่ีกล่าว 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 ตามขอ้มูลของศุลกากรประเทศจีน พบวา่ จีนน าเขา้น ้ าตาล 117,000 ตนัผ่าน

ท่าเรือเทียนจิน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพิ่มข้ึน 5 เท่าเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 COFCO Sugar ก าลังลงทุน 191 ล้านหยวน (30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ใน

ประเทศจีนเพื่อขยายการผลิตน ้ าตาล 150,000 ตนั ท่ีโครงการโรงงานน ้ าตาล Caofeidian การผลิตน่าจะเร่ิมในปี 

2566 ในขณะเดียวกนั Nanning Sugar ไดป้ระกาศแผนการท่ีจะระดมทุน 600 ลา้นหยวน (93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

โดยการออกหุน้ 

วจิารณ์และความเห็น  
 

หลงัจากกองทุนและนกัเก็งก าไรไดมี้การเทขายตัว๋ซ้ือของเดือนกรกฎาคมท่ีก าลงัจะส้ินสุดการซ้ือขายใน
วนัพุธท่ี 30 มิถุนายน น้ี ท าให้ราคาน ้ าตาลตกลงก่อนท่ีจะมีปัจจยัทางด้านราคาเอทานอลท่ีสูงข้ึนจากการขาด
แคลนภายในประเทศท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรายการผลผลิตของ Unica ท่ีออกมาเม่ือวนัศุกร์ และค่าเงินเรียลท่ี
แข็งค่าข้ึน แต่ทั้งน้ีราคาท่ีปรับข้ึนมาจะถูกการส่งออกน ้ าตาลของอินเดียเป็นตวัท าแนวตา้นราคาให้ข้ึนไปไดไ้ม่
มากนกั ซ่ึงกรอบการเคล่ือนไหวของราคาน่าจะมีความชดัเจนมากข้ึนหลงัจากวนัพุธน้ี 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือ
น ้าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 184,912 ล็อต หรือประมาณ 9.39 ลา้นตนั ลดลง 35,308 ล็อต ประมาณ 1.79 ลา้น
ตนั หรือ 16.03% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) 220,220 ล็อต หรือประมาณ 11.19 ลา้นตนั ใน 
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สัปดาห์ก่อนหน้านั้น (15 มิถุนายน 2564) และเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น
ประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

28 มถุินายน 2564 


