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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564) ซึ่งเป็ นสัปดาห์ที่ 13 ของ
ปี 2564 ราคาน้ าตาลทรายดิ บ ปรั บตัวลดลงตลอดทั้งสั ป ดาห์ สู่ระดับ ต่ าสุ ดในรอบ 3 เดื อน และปิ ดตลาดครั้ ง
สุ ดท้ายด้วยราคาที่ ลดลงเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน จากการอ่อนค่าลงของเงินเรี ยลบราซิ ลซึ่ งลดลงสู่
ระดับต่าสุ ด 2 เดือนครึ่ งเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐฯ ค่าเงินเรี ยลบราซิ ลที่อ่อนกว่าเป็ นการกระตุน้ การส่ งออกจาก
ผูผ้ ลิ ตน้ าตาลของบราซิ ล นอกจากนี้ ราคาน้ าตาลยังคงููกกดดันจากอุปทานที่มีอยูม่ าก และความกังวลด้านอุป
สงค์ที่ลดลงเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีการรายงานตัวเลขผูเ้ สี ยชีวิตจากโคโรนาไวรัส ใน
บราซิ ล 3,650 ราย ซึ่ งอาจกระตุน้ ให้รัฐบาลขยายการ Lockdown ท าให้ค วามต้องการเชื้ อเพลิ งลดลง โรงงาน
น้ าตาลในบราซิ ลอาจหันไปผลิตน้ าตาลมากกว่าผลิตเอทานอล
ราคาน้ าตาลตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 14.67-15.16 เซนต์
และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้ายที่ 14.71 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.48 เซนต์ หรื อ 3.16% และราคาน้ าตาลตาม
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 14.67-15.01 เซนต์ และปิ ดตลาดครั้งสุ ดท้าย
ที่ 14.72 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต์ หรื อ 2.00%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
มีนาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม

2564
2564
2564
2565
2565
2565
2565
2566
2566
2566
2566

ราคา
สู งสุ ด
15.16
15.01
14.99
15.24
14.56
14.02
13.68
13.81
13.43
13.20
13.15

ราคาต่าสุ ด
14.67
14.67
14.70
14.92
14.23
13.68
13.40
13.56
13.18
12.97
12.94

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
1 เมษายน 2564
14.71
14.72
14.74
14.96
14.27
13.77
13.51
13.64
13.25
13.02
12.99

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
26 มีนาคม 2564
15.19
15.02
14.97
15.22
14.53
13.96
13.60
13.71
13.31
13.08
13.05

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (+), ลด (-)
-0.48
-0.30
-0.23
-0.26
-0.26
-0.19
-0.09
-0.07
-0.06
-0.06
-0.06

www.sugarzone.in.th

2
ข่ าวทีส่ าคัญ
วัน ที่ 1 เมษายน 2564 StoneX ลดการคาดการณ์ ก ารขาดดุ ล น้ าตาลทั่วโลกลงเล็ ก น้อ ยส าหรั บ ปี
2563/2564 จากเดิ มที่ 3.3 ล้านตัน เหลื อ 3.2 ล้านตัน นักวิเคราะห์กล่าวว่า การเริ่ มต้นการเก็บเกี่ ยวใน ภาค
กลาง-ใต้ของบราซิ ล และการผ่อนคลายลงของปั ญหาการขนส่ งในอินเดี ย บวกกับราคาน้ ามันดิ บที่ ลดลงล้วน
ส่ งผลกดดันต่อราคาน้ าตาล
วันที่ 31 มีนาคม 2564 Czarnikow คาดการณ์ราคาน้ าตาลจะสู งในอีก 5 ปี ข้างหน้าเนื่องจากการผลิตเอ
ทานอลมากขึ้นน่าจะลดปริ มาณการผลิตน้ าตาลในอินเดียและภาคกลาง-ใต้ของบราซิ ลได้ ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ราคาน้ ามันเบนซิ นที่สูงขึ้น ในขณะที่ ประเทศผูผ้ ลิ ตอื่ นๆ จะต้องใช้เวลาในการเพิ่มการผลิ ตเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการ สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจหนุ นราคาได้เช่นกัน คาดการณ์ ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการขาดดุ ล
ทัว่ โลกในปี 2565/2566 อินเดี ยจะไม่เป็ นผูส้ ่ งออกน้ าตาลรายใหญ่ให้กบั ตลาดโลกอีกต่อไป เนื่ องจากโครงการ
ผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาเอทานอลที่อยูใ่ นระดับต่ าในบราซิ ลและปริ มาณการผลิตที่สูงขึ้น
จะยังคงกดดันราคา ทางด้าน Commerzbank กล่าวเสริ มว่า ผูซ้ ้ื อมีสินค้าในสต็อกและรอราคาลดลง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ความแออัดของการจราจรในคลองสุ เอซแม้ว่าจะผ่อนคลายลงแล้ว แต่ก็อาจ
ส่ งผลกระทบทางอ้อมต่อบราซิ ลได้โดยการชะลอการส่ งมอบ ปั จจัยการผลิ ตและเชื้ อเพลิ ง การคาดการณ์ ของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมายทะเล ประธานสมาคมการค้าต่างประเทศของบราซิ ล (AEB) ไม่เห็ นด้วยโดยกล่าวว่า
บริ ษทั ของบราซิ ลไม่ได้รับผลกระทบ และผลกระทบจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน Traders กาแฟใน
บราซิ ลกล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ ี กาลังทาให้ปัญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ที่มีอยูท่ วีความรุ นแรงมากขึ้นแม้
จะคลี่ คลายลงแล้ว รัฐบาลจอร์ แดนกล่ าวว่า การจราจรที่ ติดขัดในคลองสุ เอซไม่ ส่ งผลกระทบต่อการขนส่ ง
น้ าตาลส่ วนใหญ่ที่มาจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 30 มี นาคม 2564 Czarnikow ปรั บ ลดการคาดการณ์ น้ าตาลส่ วนเกิ นทัว่ โลกในปี 2564/2565
เหลื อ 2.7 ล้า นตัน จากที่ ค าดไว้ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ 3 ล้า นตัน และลดคาดการณ์ ก ารผลิ ต น้ า ตาลของอิ น เดี ย ในปี
2564/2565 จาก 32.5 ล้านตัน เหลือ 30.3 ล้านตัน เนื่องจากการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลมากขึ้น นอกจากนี้ยงั คาด
ว่าความต้องการทัว่ โลกจะสู งเป็ นประวัติการณ์ ูึง 175 ล้านตัน เนื่ องจากการระบาดของไวรัสที่ ระบาดลดลง
ทั้งนี้คาดว่าผลผลิตน้ าตาลของไทยจะฟื้ นตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 11 ล้านตัน
Traders กล่ าวว่า การเก็บเกี่ ยวของไทยในปี นี้ สิ้นสุ ดลงด้วยผลผลิ ตที่ มากกว่าที่ คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่ ง
ส่ งผลกดดันราคาน้ าตาล ในขณะที่ Green Pool ตั้งข้อสังเกตว่า กองทุนดูเหมือนจะสู ญเสี ยโมเมนตัมที่เป็ นขาขึ้น
ทางด้าน Broker กล่าวว่า มาตรการป้ องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในบราซิ ลส่ งผลกระทบต่อราคาไฮดรัส
ซึ่ งจะยืนยันความตั้งใจของโรงงานในการผลิตน้ าตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ราคาน้ ามันที่อ่อนตัวลงเนื่องจากกระแส
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การขนส่ งกลับมาเป็ นปกติที่คลองสุ เอซ ขณะที่นกั วิเคราะห์แย้งว่า ตลาดได้ลดปริ มาณอุปทานและพร้อมที่จะฟื้ น
ตัว
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิ วยอร์ คลดลงสู่ ระดับต่าสุ ดในรอบ 3 เดือน ในวันที่
29 มีนาคม เนื่ องจากกองทุนมีการูือตัว๋ ซื้ อลดลง ผลผลิตที่สูงจากการสิ้ นสุ ดฤดูกาลการเก็บเกี่ยวของไทย พร้อม
กับการส่ งออกน้ าตาลจากอิ นเดี ยเพี ยงพอที่ จะชดเชยความกังวลด้านอุ ป ทานที่ เกิ ดจากการเริ่ มต้นฤดู ก าลของ
บราซิ ลล่าช้า และการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ในสหภาพยุโรป
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นักวิเคราะห์ แนะนาว่าการไม่มีข่าวด้านลบเพิ่มเติมทาให้การเพิ่มขึ้นของราคา
น้ าตาลในตลาดนิ วยอร์ คเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นค่าเงินเรี ยลที่อ่อนตัวลงทาให้ราคาน้ าตาลปี 2565/2566
ของบราซิ ลเพิ่มขึ้นเป็ น 1,900 เรี ยลบราซิ ล/ตัน ในขณะที่โรงงานน้ าตาลของอินเดี ยจะสามารูส่ งออกต่อไปได้
ด้วยราคาที่ต่าเพียง 14.75-15.00 เซนต์/ปอนด์ ตามการประมาณการของ Archer Consulting
อเมริกาใต้
วันที่ 1 เมษายน 2564 StoneX ลดการคาดการณ์ผลผลิตอ้อยภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในปี 2564/2565
จาก 590 ล้านตัน เหลือ 586.1 ล้านตัน เนื่ องจากภัยแล้ง เพิ่มการผลิตน้ าตาลจาก 35.5 ล้านตัน เป็ น 36.1 ล้านตัน
ในขณะที่การผลิ ตเอทานอลลดลงจาก 26.6 พันล้า นลิ ตร เป็ น 25.8 พันล้านลิ ตร อย่างไรก็ตามในเขต Mineiro
Triangle ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับพื้นที่อื่น ๆ ในตะวันออกเฉี ยงใต้
วันที่ 29 มีนาคม 2564 NovaBio รายงานว่า ฤดู กาลเก็บเกี่ ยวในภาคเหนื อ-ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
บราซิ ลใกล้จะสิ้ นสุ ดลงแล้ว และขณะนี้ ผลผลิตอ้อยสู งูึง 51.16 ล้านตัน ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่ฝนตก
ไม่สม่าเสมอ อย่างไรก็ตาม Sindacucar ตั้งข้อสังเกตว่า โรงงานน้ าตาลสามารูเพิ่มการผลิตน้ าตาลได้ 4.9% เป็ น
2.95 ล้านตัน เพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการจากเอเชียและค่าเงินที่อ่อนตัว
เอเชีย
วันที่ 1 เมษายน 2564 สมาคมอ้อยและน้ าตาลของเวียดนาม กล่ าวว่า ความเคลื่ อนไหวของรัฐบาล
เวียดนามในการดาเนิ นการเรี ยกเก็ บ ภาษี ตอบโต้ก ารทุ่ มตลาดส าหรั บ การนาเข้าน้ าตาลจากไทย ช่ วยให้ราคา
น้ าตาลในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ให้โรงงานขึ้นราคาอ้อย อย่างไรก็ตามเป็ นที่กงั วลว่าการจากัดการ
นาเข้าอย่างเป็ นทางการจะนาไปสู่ การลักลอบนาเข้าน้ าตาล
วันที่ 1 เมษายน 2564 กระทรวงพาณิ ชย์ของปากีสูานออกแนวทางเกี่ยวกับโควต้าการนาเข้าน้ าตาล
ทรายขาว 500,000 ตัน ที่ อนุ ญาตให้นาเข้าจากอินเดี ย ผูน้ าเข้าจะได้รับการจัดสรรโควต้าตามลาดับก่ อนหลัง
จนูึงสิ้ นเดือนมิูุนายน ในขณะเดียวกันโรงงานน้ าตาลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่ วม สมาคมโรงงานน้ าตาลแห่ ง
ปากีสูาน (PSMA) ร้องเรี ยนว่า การนาเข้าน้ าตาลรวมทั้งโควต้าจากอินเดียจะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย 17%
สิ่ งนี้จะทาให้น้ าตาลที่ผลิตในประเทศเสี ยเปรี ยบ
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 รัฐบาลปากีสูานประกาศยกเลิกการห้ามนาเข้าน้ าตาลจากอินเดีย และอนุญาต
ให้นาเข้าน้ าตาลทรายขาว 500,000 ตัน ตามประกาศอย่างเป็ นทางการ Traders ได้ทาการตรวจสอบและน้ าตาล
อินเดี ยอาจมีราคา 410-420 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน FOB ขณะที่ ตวั แทนจาหน่ ายตั้งข้อสังเกตว่า การที่ ส ามารูส่ ง
น้ าตาลทางบกได้จะทาให้ราคาลดลงไปอีก ท่ามกลางปั ญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
วันที่ 30 มี นาคม 2564 กระทรวงพาณิ ช ย์ของปากี ส ูานอนุ ญ าตให้โรงงานนาเข้าน้ าตาลทรายดิ บ
300,000 ตัน ได้จนูึ งสิ้ นเดื อนมิูุนายนตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศปากี สูาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
ธนาคารอนุ ญาตให้โรงงานจ่ายเงินไดู้ึง 100% ของมูลค่าการนาเข้าน้ าตาลตามสัญญาล่วงหน้า รัฐบาลปรับลด
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับการนาเข้าน้ าตาลทรายดิบจาก 5.5% เป็ น 0.25% แต่เตือนว่าอาจเพิ่มขึ้นได้อีกหาก
เห็ นว่ามีสต็อกน้ าตาลในประเทศเพียงพอ น้ าตาล 300,000 ตันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการนาเข้า 800,000 ตัน ที่ได้มี
การประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม ตามการรายงานของสื่ อท้องูิ่นซึ่ งน้ าตาลอีก 500,000 ตัน ได้รับอนุญาตภายใต้
Trading Corporation of Pakistan
วันที่ 29 มี น าคม 2564 การสิ้ น สุ ดฤดู ก ารผลิ ตที่ รัฐปั ญจาบและผลผลิ ตน้ าตาลสู งูึ ง 3.73 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีน้ าตาลส่ วนเกิ น 300,000-400,000 ตัน ข้อมูลอย่างเป็ นทางการแสดงให้
เห็ น ว่า ขณะนี้ อุ ป ทานน้ า ตาลของปากี ส ูานจะขึ้ น อยู่ก ับ ฤดู ก าลใน Sindh และอัต ราการใช้อ้อ ย โดยรวม
ปากีสูานอาจไม่สามารูผลิตน้ าตาลได้มากกว่า 5.4 ล้านตัน ในปี นี้ หากผลผลิตใน Sindh ต่ากว่า 1.8 ล้านตัน ซึ่ ง
อาจทาให้มีการนาเข้ามากขึ้น มติในตอนนี้ ยงั คงเป็ นน้ าตาล 5.5-5.8 ล้านตัน ซึ่ งน่าจะเพียงพอเมื่อเพิ่มการนาเข้า
และสต็อกน้ าตาลในประเทศก่ อนหน้านี้ ขณะที่ โฆษกของรัฐบาลปากี สูาน กล่ าวว่า ในปี นี้ ปากี สูานจะไม่
เผชิญกับปั ญหาการขาดแคลนน้ าตาล
วันที่ 1 เมษายน 2564 รัฐบาลอินเดี ยกาหนดโควต้าการขายน้ าตาลของโรงงานในเดื อนเมษายนไว้ที่
2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้ น 400,000 ตัน จากปี ก่ อน และเพิ่ มขึ้ น 100,000 ตัน จากเดื อน ก่ อนหน้า แหล่ งข่าวกล่ าวว่า
ความต้องการในประเทศอาจไม่เพียงพอสาหรั บโรงงานที่ จะขายได้ตามโควต้า ส่ วนทางด้านรัฐพิหาร Bharat
Sugar Mills มีการผลิตเอทานอล 75,000 ลิตร/วัน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงงานน้ าตาลในรัฐมหาราษฏระกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารูชาระค่าอ้อยได้
เนื่ องจากราคาขายขั้นต่ า (MSP) ต่ าเกินไป และแย้งว่าควรจะเพิ่มขึ้นจาก 31 รู ปี/ กก. (0.4 เหรี ยญสหรัฐฯ/ กก.)
เป็ น 34.5 รู ปี /กก. (0.5 เหรี ยญสหรั ฐ / กก.) โรงงานหลายแห่ ง ต้องพึ่ งพาการส่ งออกเพื่ อให้มี เงิ น หมุ น เวีย น
เพียงพอ ในขณะที่โรงงานบางแห่ งยังคงขายต่ากว่าราคาขายขั้นต่า MSP เพื่อให้โรงงานมีสภาพคล่อง เกษตรกรขู่
ว่าจะประท้วงเว้นแต่จะมีการชาระค่าอ้อยในเร็ วๆนี้
วันที่ 30 มี นาคม 2564 สมาคมโรงงานน้ าตาลของอิ นเดี ย ISMA รายงานว่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
อินเดียมีสต็อกน้ าตาลอยูท่ ี่ 21.867 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว
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มีโรงงานน้ าตาล 404 โรงงาน เที ยบกับ 383 โรงงาน ในปี ที่แล้ว โรงงานได้ขายน้ าตาลในเดื อนตุลาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 10.714 ล้านตัน มากกว่าโควต้าที่ รัฐบาลจัดสรรให้ที่ 10.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม
ยอดขายน้ าตาลในรัฐมหาราษฏระต่ากว่าโควต้า 24.3% ขณะที่ยอดขายในรัฐอุตรประเทศสู งกว่าโควต้า 17.41%
วันที่ 30 มี นาคม 2564 ราคาน้ าตาลหน้าโรงงานในรั ฐมหาราษฏระลดลงเหลื อ 2,900 รู ปี/100 กก.
(39.6 เหรี ยญสหรั ฐฯ/100 กก.) ต่ ากว่าราคาขายขั้นต่ า(MSP) ที่ 3,100 รู ปี /100 กก. (42.3 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน )
เนื่ องจากความต้องการที่ลดลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม รัฐมหาราษฏระผลิ ตน้ าตาลได้ 9.97 ล้านตัน และโรงงาน
น้ าตาล 68 โรงงาน ได้ปิดหี บไปแล้ว
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เกษตรกรในรัฐมหาราษฏระกังวลว่าโรงงานในท้องูิ่นจะไม่สามารูหี บอ้อย
ได้ท้ งั หมด และบางส่ วนอาจต้องการขายพื ช ผลในรั ฐกรณาฏกะ นอกจากนี้ อ้อยบางส่ วนยังูู ก ทิ้ ง ไว้ในไร่
เนื่องจากแรงงานต้องรอเข้ามาตรการกักกันเนื่ องจากการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส
นอกจากนี้ ISMA ยังตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเสนอในการติดฉลากคาเตือนสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณน้ าตาลสู งนั้น
เป็ นไปตามคาแนะนาด้านสุ ขภาพทัว่ โลก ซึ่ งไม่ได้สะท้อนูึ งความเป็ นจริ งในอิ นเดี ย การบริ โภคน้ าตาลใน
อินเดียอยูใ่ นกลุ่มที่ต่าที่สุดในโลก และสามารูช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารได้
วันที่ 29 มีนาคม 2564 MEIR Commodities India รายงานว่า โรงงานน้ าตาลของอินเดี ยได้ลงนามใน
สัญญาส่ งออก 4.6 ล้านตัน ภายในสิ้ นเดื อนเมษายน และสามารูส่ งออกได้รวม 5.5-6 ล้านตัน ในการผลิ ตปี
2563/2564 ซึ่ งเพิม่ ขึ้นจากประมาณการเบื้องต้นที่ 5 ล้านตัน All-India Sugar Traders Association (AISTA) เห็น
พ้องกันว่าการส่ งออกสามารูบรรลุ เป้ าหมาย 6 ล้านตัน แม้ว่าราคาตลาดโลกจะลดลงเล็กน้อย ในทางตรงกัน
ข้ามการจัดอันดับและการวิจยั ของอินเดีย (Ind-Ra) มีการตั้งข้อสังเกตว่า การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ และการ
เริ่ มต้นการเก็บเกี่ยวของบราซิ ลที่กาลังจะมาูึง ทาให้ควรจากัดการส่ งออกไว้ที่ 5.4 ล้านตันเทียบกับ 5.7 ล้านตัน
ในปี ที่แล้ว อย่างไรก็ตามการส่ งออกจะยังคงช่วยให้โรงงานมีรายได้และสามารูจ่ายค่าอ้อยได้
วัน ที่ 30 มี น าคม 2564 สมาคมน้ าตาลแห่ ง อิ น โดนี เซี ย (AGI) และสมาคมชาวไร่ อ้อ ยแห่ ง ชาว
อินโดนีเซีย (APTRI) กล่าวว่า การตัดสิ นใจของรัฐบาลในการอนุ ญาตให้โรงงานแปรรู ปน้ าตาลทรายดิบ 646,000
ตัน นั้นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการได้ เนื่ องจากสต๊อกน้ าตาลที่บรรจุได้ 804,000 ตัน แต่ไม่เห็นด้วยกับ
การตัดสิ นใจของรัฐบาลที่จะจัดสรรการนาเข้าน้ าตาลทรายขาวเพิ่มเติม 150,000 ตันให้กบั PT RNI และ PTPN III
โดยอ้างว่า จะทาให้เกิ ดน้ าตาลเกิ นดุล ในขณะเดี ยวกัน RNI กล่าวว่า การนาเข้ามีความจาเป็ น เพื่อให้แน่ ใจว่ามี
อุปทานเพียงพอก่อนูึงเดือนรอมฎอน และพร้อมที่จะกระจายการนาเข้า 75,000 ตัน
วัน ที่ 30 มี นาคม 2564 หน่ วยงานก ากับ ดู แลด้านน้ าตาล (SRA) ของฟิ ลิ ปปิ นส์ จะจัดสรรปริ ม าณ
น้ าตาลของประเทศให้กบั ตลาดในประเทศทั้งหมด และจะยกเลิกโควต้าที่จดั สรรให้กบั การส่ งออกไปยังสหรัฐฯ
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โดยมี ผ ลตั้งแต่ วนั ที่ 4 เมษายน หน่ วยงานได้ต้ งั เป้ าการผลิ ต ไว้ที่ 2.19 ล้านตัน ในตอนแรก แต่ ณ สิ้ น เดื อ น
กุมภาพันธ์ผลิตได้เพียง 1.22 ล้านตัน เท่านั้น เนื่องจากเหตุการณ์ La Nina และพายุไต้ฝนุ่
วันที่ 29 มีนาคม 2564 สมาชิ กของหน่วยงานกากับดูแลด้านน้ าตาลของฟิ ลิปปิ นส์ (SRA) เรี ยกร้องให้
ยกเลิกโควต้าที่จดั สรรไว้สาหรับการส่ งออกไปยังสหรัฐฯโดยอ้างว่าผลผลิตในปี นี้ จะไมู่ึง 2.19 ล้านตัน ตามที่
คาดไว้เนื่ องจากมีปริ มาณผลผลิตต่อไร่ ต่า สมาพันธ์สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาล (Confed) ยังขอให้ยกเลิ กโควต้า แม้ว่า
ผูด้ ูแลระบบ SRA จะกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์วา่ ฟิ ลิปปิ นส์จะมีส่วนเกินที่ตอ้ งส่ งออก
แอฟริกา
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เคนยาจะต้องนาเข้าน้ าตาล 210,000 ตัน ในปี 2564 ซึ่ งลดลงจาก 250,000 ตัน
เมื่อปี ที่แล้ว เนื่องจากมีผลผลิตน้ าตาลในประเทศ 660,000 ตัน ตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย
ในประเทศ รั ฐบาลได้เพิ่ ม ราคาอ้อยจาก 3,700 KES/ตัน (33.8 เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน ) เป็ น 4,040 KES/ตัน (36.9
เหรี ยญสหรัฐฯ/ตัน) ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน นอกจากนี้ ยงั บอกกับโรงงานว่าต้องเก็บเกี่ยวอ้อยทั้งหมดที่ทาสัญญา
ภายใน 24 เดือน
วิจารณ์และความเห็น
ราคาน้ าตาลตลาดโลกยังปรับลงต่อเนื่ อง เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกในเรื่ องของการแพร่ ระบาดของ
โคโรน่าไวรัสรอบใหม่และการชะลอการใช้วคั ซี นบางตัว ประกอบกับข่าวหลักเรื่ องการที่บราซิ ลจะต้องมีการ
Lockdown อีกครั้ง ส่ งผลกระทบให้ราคาเอทานอลในบราซิ ลลดลงอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งค่าเงินเรี ยวบราซิ ลที่เริ่ ม
กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งทาให้กองทุนลดการูือตัว๋ ซื้ ออย่างต่อเนื่ อง
โดยที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงดูดีแต่โดนปั จจัย
ภายนอกส่ งผลต่อตลาดมากกว่าในช่วงนี้ คาดว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจาการเทขายของกองทุน ทั้งนี้ตลาด
จะอยูใ่ นช่วงพักตัวต่อไปก่อน
สาหรับสูานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ปรากฎว่าไดู้ือตัว๋ ซื้ อ
น้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) จานวน 152,783 ล็อต หรื อประมาณ 7.76 ล้านตัน ลดลง 16,341 ล็อต ประมาณ
830,122.8 ตัน หรื อ 9.66% เมื่อเทียบกับทีู่ือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) 169,124 ล็อต หรื อประมาณ 8.59
ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (23 มีนาคม 2564) และเทียบกับทีู่ือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) มากสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรื อประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)
ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
5 เมษายน 2564
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