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สรุปสถานการณ์ตลาดน้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564
ตลาดน้้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ้าสัปดาห์นี้ (27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 39 ของปี
2564 ราคาน้้าตาลทรายดิบเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับการรายงานสัปดาห์ก่อนทุกเดือน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้้าตาลปรับตัวลดลงสู่ระดับต่้าสุดในรอบ 2 สัปดาห์
จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดับต่้าสุดในรอบ 1 เดือน โดยค่าเงินเรียลที่อ่อน
ตัวลงส่งเสริมให้เกิดการส่งออกมากขึ้นจากผู้ผลิตน้้าตาลในบราซิล ต่อมาราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากอุปทานน้้าตาลที่
ลดลงในบราซิ ล ตามการรายงานของ Unica แสดงให้ เห็ น ว่ า การผลิ ต น้้ า ตาลในภาคกลาง-ใต้ ข องบราซิ ล ใต้ ปี
2564/2565 ช่วงครึ่งแรกของเดือนกัน ยายนลดลง 20.5% อยู่ที่ 2.548 ล้านตัน ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่
2.650 ล้านตัน นอกจากนี้สัดส่วนการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 55.06% จาก 53.85% ในปีที่แล้ว ซึ่งส่งสัญญาณว่ามี
การผลิตน้้ าตาลลดลง และปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงกลางสั ปดาห์ จากราคาน้้ามันดินที่ล ดลง ก่อนที่จะปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมาก สู่ ที่ระดับ สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ เนื่องจากการหมดอายุของสัญญาน้้าตาลตลาดนิวยอร์ค เดือน
ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้้าตาลปรับตัวลดลงอีกครั้ง จากแนวโน้ม
การส่งออกจ้านวนมากของอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้้าตาลรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยสมาคมโรงงานน้้าตาลของ
อินเดียคาดว่าในปี 2564/2565อินเดียจะส่งออกน้้าตาล 6 ล้านตัน ลดลง 15% จาก 7.1 ล้านตัน ในปี 2563/2564
ราคาน้้าตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.49-19.93 เซนต์ และ
ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.83 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.73 เซนต์ หรือ 3.82% และราคาน้้าตาลตามสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.45-20.38 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 20.06 เซนต์
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.13 เซนต์ หรือ 0.65
ตลาดน้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)
ราคา
ราคา
ราคาปิดเมื่อวันที่
ราคาปิดวันที่
เปลี่ยนแปลง
เดือนก้าหนดราคา
สูงสุด
ต่้าสุด
1 ตุลาคม 2564
27 กันยายน 2564
เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม
2564 19.93 18.49
*19.83
19.10
+0.73
มีนาคม
2565 20.38 19.45
20.06
19.93
+0.13
พฤษภาคม
2565 19.80 19.04
19.53
19.36
+0.17
มีนาคม
กรกฎาคม 2565 19.11 18.47
18.91
18.69
+0.22
ตุลาคม
2565 18.70 18.13
18.55
18.36
+0.19
มีนาคม
2566 18.50 17.99
18.38
18.26
+0.12
พฤษภาคม 2566 17.35 16.98
17.30
17.23
+0.07
กรกฎาคม 2566 16.54 16.24
16.52
16.48
+0.04
ตุลาคม
2566 16.11 15.81
16.11
15.99
+0.12
มีนาคม
2567 16.09 15.78
16.09
15.94
+0.15
พฤษภาคม
2567 15.66 15.25
15.66
15.40
+0.26
มีนาคม
กรกฎาคม 2567 15.40 15.00
15.40
15.13
+0.27
หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดการซื้อขายของสัญญาเดือนตุลาคม 2564 ราคาปิดจึงเป็นราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ข่าวที่ส้าคัญ
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2564 เนื่ องจากการหมดอายุ ของสั ญ ญาซื้อขายน้้าตาลทรายดิบตลาดนิว ยอร์คเดือน
ตุลาคม 2564 เมื่อวัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 ที่ผ่ านมา พบว่า Louis Dreyfus เป็นผู้รับมอบน้้าตาลเพียงรายเดียว
จ้านวน 250,000 ตัน
วันที่ 29 กันยายน 2564 ราคาน้้าตาลล่วงหน้าตลาดนิวยอร์คฟื้นตัว ในวันที่ 28 กันยายน หลังจากร่วงลง
สู่ระดับต่้าสุดในรอบ 2 เดือน แต่ส่วนต่างราคาของสัญญาเดือนตุลาคม 2564 กับ มีนาคม 2565 ยังคงกว้างที่ 0.9
เซนต์/ปอนด์ เป็นผลให้ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าสัญญาที่หมดอายุในเดือนตุลาคมจะมีการส่งมอบน้อยกว่า 1 ล้าน
ตัน เมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านตัน ในปีที่แล้ว
วันที่ 29 กันยายน 2564 Citi คาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 จะมีการขาดดุลน้้าตาลทั่วโลกอยู่ที่ 3.7 ล้าน
ตัน เนื่องจากผลผลิตในบราซิลที่ลดลง ในขณะเดียวกัน RPA Consultoria คาดว่าผลผลิตอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของ
บราซิลจะลดลงเหลือ 510 ล้านตัน ซึ่งต่้ากว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ที่ 530 ล้านตัน
วันที่ 28 กันยายน 2564 จากรายงานผลผลิตของ UNICA ช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน (H1) พบว่าใน
ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลหีบอ้อยได้ 38.4 ล้านตัน ลดลง 14% ผลิตน้้าตาลได้ 2.55 ล้านตัน ลดลง 21% และเอทา
นอล 2.06 พันล้านลิตร ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามผลผลิตที่แอนไฮดรัสเพิ่มขึ้น 18% ซึ่งสูงเป็น
อันดับ 2 เป็นประวัติการณ์ส้าหรับช่วงเวลาดังกล่าว และใช้ไฮดรัสลดลง 26% ด้วยเหตุนี้ UNICA คาดว่าอุปทานแอน
ไฮดรัสจะเพิ่มขึ้น 500 ล้านลิตร ในฤดูกาลนี้ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการแอนไฮดรัสโดยไม่ลดภาระสัดส่วนในการผลิต
วันที่ 28 กันยายน 2564 ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงท้าให้รายงานล่าสุดของ UNICA ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการผลิตในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนต่้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามรายงานของผู้สังเกตการณ์ในตลาด ด้าน
Marex Spectron ตั้งข้อสังเกตว่า ความต้องการดูเหมือนจะลดลงอย่างน้อย 6-7 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการผลิตที่
สูญเสียไปในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ขณะที่ Price Futures Group กล่าวเสริมว่าการกลับมาระบาดอีกครั้งของ
Covid-19 อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ ช่วงราคาในตลาดนิวยอร์คของสัญญาเดือนตุลาคม 2564 และมีนาคม 2565
ขยายตัวต่อเนื่อง ในวันที่ 27 กันยายน ความสนใจเพียงเล็กน้อยที่จะรับมอบ ในทางกลับกัน Vitol คาดการณ์ว่าราคา
น้้ามันจะทะลุ 80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซธรรมชาติราคา
แพง
วันที่ 27 กันยายน 2564 หัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่า ช่วงห่างราคาที่กว้างขึ้นของน้้าตาลใน
ตลาดนิวยอร์คระหว่างเดือนตุลาคม และมีนาคม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า Traders ไม่ต้องการเก็บน้้าตาล
สต็อกไว้ อาจเป็นเพราะความต้องการไม่เพียงพออั นเป็นผลมาจากค่าขนส่งสินค้าราคาแพง รวมถึงค่าเงินเรียลบราซิล
ที่อ่อนลงและการเริ่มเก็บเกี่ยวของอินเดียที่ก้าลังจะเกิดขึ้นก็มีผลกระทบต่อราคาเช่นกัน Traders กล่าว โดยในบราซิล
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ณ วัน ที่ 21 กัน ยายน ราคาน้้ าตาลตลาดนิ วยอร์คเทียบกับ ไฮดรัส ในประเทศมีค่าพรีเมียม 2% และ ต่้ากว่า 9%
ส้าหรับแอนไฮดรัส ตามข้อมูลของ Czarnikow
วันที่ 27 กันยายน 2564 อนท. ได้ด้าเนินการเปิดประมูลขายน้้าตาลทรายดิบที่ส่งมอบให้ อนท. ฤดูการ
ผลิตปี 2564/2565 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปิดประมูลขายตามกลุ่มคุณภาพ
ความหวาน (Polarization) ตั้งแต่ 98.50 ดีกรี ขึ้นไป (Hi-Pol.) ผลการประมูลเป็นดังนี้
งวดส่งมอบ

ผู้ซือ

1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2565

Alvean Sugar SL.
รวม

Hi-Pol
MT.

PTS.

24,000.00

166

24,000.00

สรุปผลการประมูลขายน้าตาลทรายดิบที่ส่งมอบให้อนท. ฤดูการผลิตปี 2564/2565
งวดส่งมอบ
1 มีนาคม-15 พฤษภาคม 2565
1 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2565
1 กรกฎาคม-15 กันยายน 2565
รวม/เฉลี่ย

จ้านวน
(เมตริกตัน)

ร้อยละ

พรีเมียมเฉลี่ย
(จุด)

คงเหลือไม่มีสัญญา
(เมตริกตัน)

ร้อยละ

133,333.00 100.00
133,333.00 100.00
48,000.00 36.00
314,666.00 78.67

122.2202
133.9451
164.0000
133.5616

0.00
0.00
85,334.00
85,334.00

0
0
64.00
21.33

อเมริกาใต้
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 การส่งออกน้้าตาลของบราซิลลดลงเหลือ 1.47 ล้านตัน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29
กันยายน จาก 1.88 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลของวิลเลียมส์ บราซิล ผู้ สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวโทษ
ราคาที่เพิ่มขึ้นท้าให้ความต้องการน้้าตาลลดลง
วันที่ 30 กันยายน 2564 Datagro รายงานการพยากรณ์อากาศชี้ ว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้าฝนจะตกบริเวณ
พื้น ที่ ป ลู กอ้อ ยในภาคกลาง-ใต้ ของบราซิ ล ซึ่ งน่ายิน ดีม ากหลั งจากสภาพอากาศแห้ ง แล้ งอย่างต่อเนื่ อง จากการ
คาดการณ์ปริมาณน้้าฝนเป็นข่าวดีส้าหรับผลผลิตปี 2565/2566 และก้าลังชั่งน้้าหนักราคาน้้าตาลล่วงหน้า แหล่งข่าว
กล่าว ตัวเลข Open Interest ลดลงอย่างมากชี้ให้เห็นว่าการส่งมอบน้้าตาลตลาดนิวยอร์คเดือนตุลาคมจะมีน้อย แต่
ช่วงห่างของราคาระหว่างสัญญาเดือนตุลาคม 2564 กับ มีนาคม 2565 ที่แคบลงอาจหมายความว่ามีน้าตาลที่เหลือไม่
มากเท่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้
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วัน ที่ 29 กั น ยายน 2564 Archer Consulting รายงานว่า ผู้ ผ ลิ ตน้้ าตาลในบราซิล ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
น้้าตาลปี 2565/2566 โดยการท้าราคาล่วงหน้าน้้าตาลอีก 1.3 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม ท้าให้ยอดรวมการส่ง ออก
ทั้งหมดจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 8.3 ล้านตัน หรือ 33% ของน้้าตาลส่งออกที่คาดไว้ทั้งหมด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15.37 เซนต์/
ปอนด์ ไม่รวมค่าโพลาไรซ์พรีเมียม ด้าน Pecege คาดการณ์ค่า ATR สะสมในปี 2564/2565 อาจแตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ที่ 1.20 เรีย ลบราซิล /กก. (0.22 เหรียญสหรัฐ /กก.) เกษตรกรรายหนึ่งกล่ าวว่า ในขณะที่มูล ค่าอ้อย
เพิ่ ม ขึ้น 30% ต้ น ทุ น การผลิ ต ก็ เพิ่ ม ขึ้ น 20% โดยต้ น ทุ น สู งถึง 1.10 เรีย ลบราซิ ล /กก. (0.20 เหรีย ญสหรัฐ /กก.)
อย่างไรก็ตาม โดยรวมผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลงทุนในอ้อย 2565/2566 ได้
วันที่ 27 กันยายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้้าตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ช่วงครึ่งแรกเดือนกันยายน ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ดังนี้

รายการ

ผลผลิตอ้อย (พันตัน)
ผลผลิตน้้าตาล (พันตัน)
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)
ATR (กก/ตันอ้อย)
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตน้้าตาล (%)
สัดส่วนอ้อยน้าไปผลิตเอทานอล (%)

ในช่วงครึ่งแรกเดือนกันยายน
เปลี่ยนแปลง
ปี
ปี
2563/64

2564/65

44,673
3,204
2,321
159.00
47.34
52.66

38,380
2,548
2,060
155.01
44.94
55.06

(%)
-14.09
-20.48
-11.23
-2.51
-5.07
+4.56

ยอดสะสม
เปลี่ยนแปลง
ปี
ปี
2563/64 2564/65
(%)
461,491
29,189
21,391
141.26
46.99
53.01

430,953
26,830
20,752
141.59
46.15
53.85

-6.62
-8.08
-2.98
+0.24
-1.79
+1.58

วัน ที่ 27 กัน ยายน 2564 จ้ านวนเรือรอรับ น้้าตาลของบราซิล ในช่วงสั ป ดาห์ สิ้ น สุ ดวันที่ 22 กัน ยายน
เพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้า คิดเป็นน้้าตาล 1.88 ล้านตัน จาก 42 ล้า คิดเป็นน้้าตาล 1.53 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตาม
ข้อมูลของ Willams Brasil
อเมริกากลาง-เหนือ
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2564 American Crystal Sugar คาดว่าจะผลิ ตน้้ าตาลได้ 10.5 ล้ านตัน ในฤดูกาลนี้
เพิ่มขึ้นจาก 10.1 ล้านตัน ในปีที่แล้ว แต่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย บริษัทได้เลื่อนการเริ่มต้นฤดูกาลเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน
ขึ้น ผลบีทของรัฐไอดาโฮคาดว่าจะเห็นให้ผลผลิตสูงขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปี 2563 ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ USDA
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วันที่ 29 กันยายน 2564 อ้อยจ้านวน 139,000 เอเคอร์ ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนไอด้า ใน
รัฐหลุยเซียนา ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของพื้นที่ปลูกอ้อยของรัฐ ตามรายงานของ LSU AgCenter อ้อยที่
ล้มแล้วสามารถฟื้นตัวได้ แต่จะมีปริมาณน้้าตาลต่้ากว่า
ยุโรป
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2564 ราคาน้้ าตาลในรัส เซียทรงตั วที่ 47.20 รูเบิล /กก. (0.65 เหรียญสหรัฐ/กก.) ใน
สัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลของ Sugar.ru โดยเตือนว่าราคาอาจสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยรัสเซีย
ส่งออกน้้าตาล 32,000 ตัน ผ่านทางรถไฟในเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าเดือนสิงหาคมเล็กน้อย ตามข้อมูลของศุลกากร
แสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนมกรคาม-กรกฎาคม รัสเซียน้าเข้าน้้าตาลทรายดิบ 6,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 85% จากปีที่แล้ว
และน้าเข้าน้้าตาลทรายขาว 92,000 ตัน ลดลง 20% จากปีที่แล้ว
วัน ที่ 27 กั น ยายน 2564 IKAR คาดการณ์ ว่า ในปี 2564/2565 รัส เซี ย จะผลิ ต น้้ าตาลได้ 5.8 ล้ านตั น
รวมถึงน้้าเชื่อมและโมลาส ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านเจ้าหน้าที่ของ Prodimex กล่าวเพิ่มเติมว่า
การเก็บเกี่ยวเป็นไปด้วยดีโดยมีปริมาณน้้าตาลในบีทสูงกว่า 18.5%
เอเชีย
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยพิเศษของนายกรัฐมนตรี ปากีสถาน กล่าวว่า ปากีสถานจะผลิตน้้าตาลมาก
เป็นประวัติการณ์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ ด้วยจ้านวน 9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามการรายงาน
ของ BR Research โรงงานไม่เห็นด้วยโดยโต้แย้งว่า ค้าสั่งดังกล่าวท้าขึ้นเพื่อลดราคา ทั้งนี้หน่วยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ด้วยพื้นที่และผลผลิตที่สูงขึ้นจึงมีความเป็นไปได้
ขณะที่แหล่งข่าวกล่าวว่า โรงงานและรัฐบาลปากีสถานยังคงหารือกันถึงวิธีการแก้ไขราคาน้้าตาล กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานยกเลิกการอุดหนุนน้้าตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ
วัน ที่ 30 กันยายน 2564 มีการรายงานว่า Louis Dreyfus ยื่นข้อเสนอต่้าสุดที่ 692 เหรียญสหรัฐ /ตัน
C&F ในการประกวดราคาน้าเข้าน้้าตาลล่าสุดของปากีสถาน 50,000 ตัน ตามรายงานของ Traders ด้านบริษัทการค้า
แห่ งปากีสถานไม่ได้ซื้ออะไรในการประมูล 200,000 ตัน ครั้งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน รัฐบาลปากีสถาน
เปลี่ยนประธานบริษัทการค้าแห่งปากีสถาน (TCP) ในขณะเดียวกันก็โทษประธานคนสุดท้ายส้าหรับความล่าช้าในการ
น้าเข้า
วันที่ 29 กันยายน 2564 รัฐบาลกลางของปากีสถานได้ขอให้รัฐปัญจาบรวบรวมน้้าตาล 150,000 ตัน จาก
การน้าเข้าน้้าตาล 200,000 ตัน โดยตรงจากท่าเรือเพื่อจัดหาให้รัฐที่ขาดแคลน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของรัฐ ปัญจาบก
ล่ า วว่ า มี น้ า ตาลเพี ย งพอแล้ ว และการเก็ บ เกี่ ย วใหม่ ก้ า ลั ง จะเริ่ ม ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน เอกสารจากกระทรวง
อุตสาหกรรมระบุว่าจนถึงขณะนี้ Khyber Pakhtunkhwa เป็นรัฐเดียวที่ขอน้าเข้าน้้าตาล
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วั น ที่ 28 กั น ยายน 2564 ผู้ ช่ ว ยพิ เศษนายกรั ฐ มนตรี ข องปากี ส ถาน (SAPM) กล่ า วว่ า ในฤดู ก าลนี้
ปากีสถานจะผลิตน้้าตาลได้ 7.2 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอส้าหรับความต้องการ 6.4 ล้านตัน แต่การกักตุนท้าให้เกิดการขาด
แคลน ปากีสถานได้รับน้้าตาลงวดที่ 4 จ้านวน 29,000 ตันเมื่อวันที่ 27 กันยายน และอีกงวดหนึ่งจะมาถึงในวันที่ 28
กันยายน จ้านวน 29,000 ตัน เช่นเดียวกัน ดังนั้นน้้าตาลจะมีจ้าหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ที่ราคา 90 รูปีปากีสถาน/
กก. (0.53 เหรียญสหรัฐ/กก.)
ด้านศาลสูงละฮอร์วินิจฉัยว่าโรงงานไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับขนน้้าตาลออกจากโรงงานเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดราคาคงที่ของรัฐบาล
วันที่ 27 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจของปากีสถาน
(ECC) ได้อนุมัติการประมูลแยกกันสามรายการเพื่อน้าเข้าน้้าตาล 50,000 ตัน โดยหวังว่าจะมีส่วนร่วมมากขึ้น น้้าตาล
น้าเข้าที่เพิ่งมาถึงปากีสถานราคา 109 รูปีปากีสถาน/กก. (0.64 เหรียญสหรัฐ/กก.) ซึ่งราคาในร้านค้าจะเป็น 120รูปี
ปากีสถาน/กก. (0.71 เหรียญสหรัฐ/กก.) และจะต้องใช้เงินอุดหนุน 35 รูปีปากีสถาน/กก. (0.21 เหรียญสหรัฐ/กก.)
เพื่อให้เป็นไปตามราคาของ Utility Stores 85 รูปีปากีสถาน/กก. (0.50 เหรียญสหรัฐ/กก.) แหล่งข่าวกล่าว ด้าน
สมาคมโรงงานน้้าตาลแห่งปากีสถานกล่าวว่ารัฐบาลดูเหมือนจะยินดีจ่ายเพิ่มส้าหรับน้้าตาลที่น้าเข้า แต่ไม่ใช่ส้าหรับ
น้้าตาลในประเทศ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องของอินเดีย ตั้งเป้าสต็อกน้้าตาลในเดือนตุลาคมไว้ที่ 9
ล้านตัน จาก 11 ล้านตัน ในปีที่แล้ว คาดว่าสต็อกจะลดลงเหลือ 7 ล้านตัน ภายในเดือนตุลาคม 2565 ขณะที่รัฐมนตรี
อีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า ขณะนี้ก้าลังรอการอนุญาตจากศาลฎีกาเพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องผลิตเครื่องยนต์ ใช้เชื้อเพลิง
ยืดหยุ่นได้ทั้งน้้ามันและเอทานอล
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รัฐบาลอินเดียก้าหนดโควตาขายน้้าตาลของโรงงานในเดือนตุลาคมไว้ที่ 2.4 ล้านตัน
เพิ่ ม ขึ้ น 100,000 ตั น นอกจากนี้ ยั ง ขยายเวลา 30 วั น ส้ า หรั บ โควตาน้้ า ตาลที่ ยั ง ไม่ ได้ ข ายในเดื อ นกั น ยายน
ขณะเดียวกันแผนกอาหารได้ออกประกาศแจ้งวิธีการค้านวณสต๊อกสินค้ารายเดือนของโรงงานใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม
วันที่ 30 กันยายน 2564 ฝนตกหนักจากพายุไซโคลน Gulab ในอินเดีย ท้าลายพื้นที่อ้อยบางแห่งในรัฐ
มหาราษฏระ ตามรายงานของเกษตรกร พื้นที่ เพาะปลูกประมาณ 140,000 เฮกแตร์ ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งในเขต Marathwada กรรมาธิก ารการเกษตรของรัฐ กล่ าว และเสริม ว่าความเสี ยหายทั้ งหมดอาจสู งถึ ง
250,000 เฮกแตร์
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วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 พื้ น ที่ อ้ อ ยในเขต Muzaffarnagar รั ฐ อุ ต รประเทศของอิ น เดี ย เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
168,000 เฮกแตร์ ในปี 2564/2565 จาก 164,000 เฮคแตร์ในปี 2563/2564 ตามรายงานของเจ้าหน้าที่อ้อยประจ้า
เขต ขณะที่ภาครัฐก้าลังด้าเนินมาตรการหยุดยั้งการขโมยกากน้้าตาลส้าหรับสุราที่ผิดกฎหมายเมื่อขนส่งจากโรงงาน
วันที่ 29 กันยายน 2564 รัฐมหาราษฏระของอินเดีย คาดว่าจะผลิตน้้าตาลในปี 2564/2565 ได้ 11.2
ล้านตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์และท้าลายสถิติที่รัฐอุตรประเทศคาดการณ์ไว้ที่ 11.1 ล้านตัน ตามการรายงานของ
กรรมาธิการอ้อยในรัฐมหาราษฏระ ด้านคณะรัฐมนตรีของรัฐบอกให้เกษตรกรตรวจสอบรหัสสีของโรงงานก่อนขาย
อ้อย ซึ่งโรงงาน 27 โรงงาน ได้รับรหัสสีแดงเนื่องจากไม่สามารถช้าระค่าอ้อยได้
วัน ที่ 28 กันยายน 2564 ราคาน้้ าตาลของอินเดียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 37 รูปีอินเดีย/กก. (0.50
เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เนื่องจากราคาอ้อยในรัฐอุตรประเทศ ที่เพิ่มขึ้นตามข้อมูลของ Shree Renuka Sugars รัฐบาล
จะต้องเพิ่มราคาขายขั้นต่้าของน้้าตาล (MSP) ด้านเกษตรกรในรัฐอุตรประเทศบ่นว่าราคาอ้อยที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอ
วันที่ 29 กันยายน 2564 นักวิเคราะห์ท้องถิ่นของจีน กล่าวว่า การน้าเข้าของจีนยังคงปิดอยู่ โดยคิดต้นทุน
การน้าเข้าตามสัญญาเดือนมีนาคมของตลาดนิวยอร์ค ที่ 6,200 หยวน/ตัน (960 เหรียญสหรัฐ/ตัน) เทียบกับราคา
น้้าตาลในประเทศที่ประมาณ 5,700-5,800 หยวน/ตัน (890 เหรียญสหรัฐ/ตัน) การน้าเข้าที่สูงในเดือนกันยายนและ
ตุล าคมจะยั งคงกดดัน ราคาต่อไป นอกจากนี้ Nanning Sugar กล่าวว่า มีอัตราก้าไร 383 หยวน/ตัน (60 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 โดยอิงจากต้นทุนการผลิต 4,423 หยวน/ตัน (684 เหรียญสหรัฐ/ตัน)
วันที่ 27 กันยายน 2564 จีนมีแนวโน้มที่จะปรับลด E10 ทั่วประเทศเป็น E5 ในบางภูมิภาคตามข้อมูลของ
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA และ US Grains Council (USGC) ซึ่งความต้องการยังคงคาดว่าจะมีนัยส้าคัญ
อย่างไรก็ตามด้วยความต้องการน้าเข้า 800 ล้านลิตร ในปี 2564 นอกเหนือจากที่คาดว่าจะผลิตได้ 3.4 พันล้านลิตร
ตามคาดการณ์ของ USDA
วันที่ 28 กันยายน 2564 ประเทศฟิลิปปินส์ส่งออกน้้าตาลในน้้าหนักเชิงพาณิชย์ 104,000 ตัน จากมูลค่า
น้้าตาลดิบ 142,000 ตัน (mtrv) US TRQ ส้าหรับปีงบประมาณ 2564 ตามการรายงานของหน่วยงานก้ากับดูแลด้าน
น้้าตาล ส้าหรับปีงบประมาณ 2565 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม สหรัฐอเมริกายังคงไม่เปลี่ยนแปลงโควต้าที่ 142,000
ตัน (mtrv) ขณะเดียวกัน การใช้รถใช้ถนนเริ่มดีขึ้นตามมาตรการล็อกดาวน์ เป็นผลให้ S&P Global Platts ประเมิน
เอทานอลของสหรัฐฯ ที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์ที่ 642/ลบ.ม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน เพิ่มขึ้นจาก 637.33/ลบ.ม. ในสัปดาห์
ก่อนหน้า
วันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้น้าเข้าในศรีลังกาประสบปัญหาในการช้าระเงินเนื่องจากการขาดแคลนเงิน
เหรียญสหรัฐของธนาคารในประเทศ ส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ติดอยู่ที่ท่าเรือ รัฐบาลศรีลังกากล่าวว่า ก้าลังด้าเนินการ
แก้ไขในประเด็นนี้ นอกจากนี้ยังประกาศแผนการขายน้้าตาลที่ติดค้างที่ท่าเรือในราคาที่ลดพิเศษ
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โอเชียเนีย
วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงงานในรัฐควีนส์แลนด์ ของออสเตรเลีย ผลิตน้้าตาลได้ 14.6 ล้านตัน จาก
ทั้งหมด 29.4 ล้ านตัน ที่คาดหวังในฤดูกาลนี้ ตามรายงานของ Canegrowers การเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบจาก
โรงงานที่ปิดไปและสภาพอากาศทีเ่ ปียกชื้นซึ่งจะขยายช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวไปจนครึ่งหลังของเดือนธันวาคม
สถานะกองทุนและนักเก็งก้าไร
ส้าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก้าไรต่าง ๆ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 ปรากฎว่าได้ถือตั๋วซื้อ
น้้ าตาลสุ ท ธิ (Net Long) จ้ านวน 206,540 ล็ อ ต หรือ ประมาณ 10.49 ล้ านตั น เพิ่ ม ขึ้ น 2,114 ล็ อ ต ประมาณ
107,391.20 ตัน หรือ 1.04% เมื่อเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้้าตาลสุทธิ (Net Long) 204,426 ล็อต หรือประมาณ 10.38
ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (21 กันยายน 2564) และเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้้าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น
ประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น
ตัวเลขการส่งมอบน้้าตาลของสัญญาเดือนตุลาคม 2564 ที่ เพิ่งสิ้นสุดการซื้อขายไปนั้นมีการส่งมอบน้้าตาล
เพียง 250,000 ตัน ซึ่งถือว่าน้อยว่าปีที่แล้วมาก อาจจะเป็นผลมาจากราคาน้้าตาลตลาดโลกที่สูง ขึ้น และค่าระวางเรือ
ที่สูงมากท้าให้ผู้ซื้อทั้งหลายยังไม่อยากที่จะซื้อน้้าตาลในตอนนี้ ท้าให้ราคาน้้าตาลมีแนวต้านที่ 20.35 เซนต์/ปอนด์
ถึ งแม้ ต อนนี้ ปั จ จั ย ด้ านปริ ม าณอ้ อ ยจากภาคกลาง-ใต้ ข องบราซิ ล นั้ น ยั งอยู่ ในทิ ศ ทางที่ ล ดลง แต่ ต ลาดยั ง คงให้
ความส้าคัญกับแรงซื้อที่หายไปมากกว่าปริมาณน้้าตาลตลาดโลกที่ลดลง
คาดว่าราคาน้้าตาลอยู่ในช่วงของการปรับพักตัว (Consolidate) เพื่อรอข่าวใหม่ๆเข้ามากระทบราคา แต่
ยังคงต้องติดตามการผลิตน้้าตาลของบราซิลในอีก 1 เดือนข้างหน้า

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้าตาลไทย จ้ากัด
4 ตุลาคม 2564

