
สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที ่31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 

 ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 22 
ของปี 2564 ราคาน ้ าตาลทรายดิบไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน ก่อนท่ีจะปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยดว้ยราคาท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบ
กบัการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงตน้สัปดาห์ราคาน ้ าตาลสูงข้ึน แตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ี 17.93 
เซนต ์เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน วนัท่ีจากความกงัวลต่อเน่ืองเก่ียวกบัปัญหาภยัแลง้ในบราซิลและผลผลิตน ้ าตาลท่ีลดลง
ทัว่โลก 
ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน ้ าตาลมีการปรับตวัลดลง หลงัจาก Balrampur Chini ผูผ้ลิตน ้ าตาลรายใหญ่อนัดบั 2 
ของอินเดีย คาดวา่การส่งออกน ้าตาลปี 2563/2564 ของอินเดียจะพุ่งข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 6.8 ลา้นตนั 
และจากการท่ี Somar Meteorologia คาดการณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นท่ีปลูกอ้อยของบราซิลใน
สัปดาห์หน้าส่งผลให้หราคาน ้ าตาลลดลง ก่อนท่ีจะปรับตวัสูงอีกในช่วงปลายสัปดาห์จากแรงหนุนของราคา
น ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปี 1 เดือน ส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงาน
น ้าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่ผลิตน ้าตาล ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณน ้าตาลลดลง 

ราคาน ้ าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 17.29-17.93  เซนต ์
และปิดตลาดคร้ังสุดท้ายท่ี 17.71 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.35 เซนต์ หรือ 2.02%  และราคาน ้ าตาลตาม
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 17.51-18.03 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 
17.90 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.41 เซนต ์หรือ 2.34% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต ่าสุด 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 

ราคาปิดวนัท่ี 
4 มิถุนายน 2564 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2564 17.93 17.29 17.36 17.71 +0.35 
ตุลาคม 2564 17.94 17.36 17.39 17.77 +0.38 
มีนาคม 
มีนาคม 

2565 18.03 17.51 17.49 17.90 +0.41 
พฤษภาคม 2565 17.10 16.60 16.56 16.94 +0.38 
กรกฎาคม 2565 16.39 15.90 15.88 16.24 +0.36 
ตุลาคม 2565 15.96 15.49 15.48 15.79 +0.31 
มีนาคม 2566 16.00 15.57 15.58 15.88 +0.30 
พฤษภาคม 2566 15.28 14.86 14.88 15.15 +0.27 
กรกฎาคม 2566 14.72 14.35 14.38 14.62 +0.24 
ตุลาคม 2566 14.38 14.06 14.08 14.28 +0.20 
มีนาคม 
มีนาคม 

2567 14.41 14.14 14.11 14.29 +0.18 
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ข่าวทีส่ าคัญ 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 ราคาน ้ าตาลในตลาดนิวยอร์คดูเหมือนจะมีการปรับฐานท่ีระดบัต ่ากวา่ 18 เซนต/์

ปอนด์ ซ่ึงเป็นระดบัราคาท่ีคาดวา่จะกระตุน้ยอดการส่งออกน ้ าตาลของอินเดียโดยท่ีไม่ไดรั้บการอุดหนุนมากข้ึน 

Traders กล่าวเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน ขณะท่ี ISMA คาดวา่ราคาน ้าตาลตลาดโลกจะยงัคงอยูใ่นระดบัปัจจุบนั เน่ืองจาก

ผลผลิตท่ีลดลงของบราซิล ในทางกลบักนั Price Futures Group ตั้งขอ้สังเกตวา่ฝนท่ีตกลงมาล่าสุดในภาคกลาง-ใต้

ของบราซิลสามารถช่วยพืชผลได ้

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัท่ีปรึกษา Archer Consulting ตั้งขอ้สังเกตวา่รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้

เห็นวา่กองทุนไดข้ายไปแลว้ 16,000 ล็อต แต่ราคาลดลงเพียง 17 จุด ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงบ่งช้ีวา่แนวรับส าคญัอยู่

ท่ี 17 เซนต์/ปอนด์ แมต้อ้งเผชิญกบัการช าระบญัชีกองทุน อย่างไรก็ตาม USDA คาดการณ์ว่าทัว่โลกจะมีน ้ าตาล

เกินดุล 11.13 ล้านตนั ในปี 2564/2565 เพิ่มข้ึนจาก 8.05 ล้านตนั ในปี 2563/2564 ซ่ึงอาจรักษาเพดานราคาไวไ้ด้ 

Safras & Mercado กล่าว ขณะท่ี Agora Investments คาดการณ์ว่าราคาปี 2564/2565 จะเฉล่ียอยู่ท่ี 15.50 เซนต์/

ปอนด ์

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน แหล่งข่าวรายงานวา่ การคาดการณ์ฝนในภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ท่ีจะตกในช่วงสัปดาห์หนา้ท าให้ช่วยคลายกงัวลเก่ียวกบัปัญหาปริมาณน ้ าตาลในอนาคต ทางดา้น ISO ได้

ลดการคาดการณ์การขาดดุลส าหรับน ้าตาลปี 2563/2564 จาก 4.8 ลา้นตนั เป็น 3.1 ลา้นตนั ขณะท่ีคาดวา่การระบาด

ใหญ่ของโคโรน่าไวรัสจะลดการบริโภคลงเหลือ 172.4 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจาก 173.8 ล้านตนั ท่ีคาดการณ์ไวก่้อน

หนา้น้ี แต่ยงัคงเพิ่มข้ึน 1.2% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้   ประมาณการส าหรับผลผลิตน ้ าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล 

เพิ่มข้ึนจาก 36.5 ลา้นตนั เป็น 38.1 ลา้นตนั 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 ผูเ้ช่ียวชาญก าลงัแนะน ามาตรการแกไ้ขดินและปุ๋ยเฉพาะทาง เพื่อช่วยเกษตรกร

ในรัฐเซาเปาโล รัฐมีนัสเชไรส์ และรัฐโกยาส ในบราซิล จดัการกบัปริมาณน ้ าฝนท่ีไม่เพียงพอ  การเก็บเก่ียวใน

ภูมิภาคเหล่านั้นล่าชา้เน่ืองจากภยัแลง้และ จนถึงขณะน้ี ผลผลิตออ้ยลดลง 30.8% ตามการรายงานของ UNICA 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 ส่ือท้องถ่ินรายงานว่า พื้นส่วนใหญ่ในบราซิลจะได้รับปริมาณน ้ าฝนต ่ากว่า

ค่าเฉล่ียในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดย Somar Meteorologia รายงานสภาพอากาศแห้งแล้ว 70-100 วนั

ติดต่อกนัในพื้นท่ีรัฐเซาเปาโล รัฐมินัสเจอไรส์ และรัฐโกยาส โดยเสริมว่าฝนท่ีตกล่าสุดในมาตูกรอสโซไม่เพียง

พอท่ีจะชดเชยความช้ืนในดินท่ีต ่า Czarnikow กล่าวว่าสภาพอากาศในเดือนมิถุนายนจะเป็นปัจจยัส าคญัและ

สามารถผลกัดนัผลผลิตในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลใหต้ ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจุบนัท่ี 558 ลา้นตนั 
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วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 ในเดือนพฤษภาคม บราซิลส่งออกน ้ าตาล 2.697 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 4.4% เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหน้า ตามการรายงานของ SECEX การส่งออกถัว่เหลืองแตะท่ี 16.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 16% เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน และเป็นสถิติใหม่ในเดือนน้ี 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 Safras & Mercado รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานใน

รัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลเพิ่มข้ึน 1.38%  ความตอ้งการท่ีสูงในป๊ัมบวกกบัข่าววา่พืชผลอาจมีนอ้ยเพราะภยัแลง้

ท าราคาสูงข้ึน 

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 ความกงัวลเก่ียวกบัสภาพอากาศในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ยงัคงท าให้ราคา

สูงข้ึน นกัวเิคราะห์เสริมวา่เหตุฉุกเฉินดา้นน ้ าในประเทศบราซิลเม่ือเร็วๆ น้ีช้ีให้เห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้ผลผลิตจะ

ลดลง ในขณะเดียวกนั เรือบราซิลท่ีรอรับน ้ าตาลแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการน าเขา้จากจีนท่ีเพิ่มข้ึน นกัวิเคราะห์

ในจีนกล่าววา่ ช่วงเวลาของการน าเขา้ไดปิ้ดลงแลว้ แต่คาดว่าจะมีการน าเขา้เพิ่มข้ึนในเดือนกรกฎาคม และคาดว่า

ใบอนุญาตน าเขา้ท่ีจะมีข้ึนจะใช้ส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลท่ีอยู่ในคลงัสินคา้ระหว่างประเทศแล้ว ในขณะน้ีราคา

น ้าตาลของตลาดนิวยอร์คน่าจะไดรั้บแรงหนุนจากราคาเอทานอลท่ีเพิ่มสูงข้ึน และอุปทานส่งออกน ้าตาลท่ีจ ากดั 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ในภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะยงัคงไดรั้บปริมาณน ้ าฝนท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ในช่วง

เดือนมิถุนายน-กนัยายน ตามท่ีกรมอุตุนิยมวทิยาแห่งชาติบราซิลไดอ้อกการแจง้เตือนฉุกเฉินเก่ียวกบัปริมาณน ้ าใน

รัฐ Minas Gerais, Goias, Mato Grosso do Sul, Sao Paulo และ Parana ปริมาณฝนจะกลบัมาเป็นปกติประมาณเดือน

กนัยายน Somar กล่าว ทางดา้นนกัวจิยัจาก Embrapa อธิบายวา่ La Nina ท าใหเ้กิดภยัแลง้ในแถบตะวนัตกตอนกลาง

ของบราซิลตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ANP รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 29 พฤษภาคม ราคาขายปลีกน ้ ามนั

เบนซินในบราซิลเพิ่มข้ึน 0.21% ในขณะท่ีไฮดรัสลดลง 0.02% ส่งผลให้ราคาไฮดรัสอยู่ท่ี 77.1% ของราคาน ้ ามนั

เบนซิน เพิ่มข้ึน 0.26% จากสัปดาห์ก่อน แต่ยงัไม่สามารถแข่งขนัไดท้ัว่ประเทศเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ติดต่อกนั ขณะท่ี 

Cepea/Esalq รายงานวา่ ราคาไฮดรัสหนา้โรงงานในรัฐเซาเปาโลลดลง 1.11% และแอนไฮดรัสลดลง 0.12% ซ่ึงน่ี

เป็นสัปดาห์ท่ี 2 ติดต่อกนัท่ีราคาหนา้โรงงานลดลง 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ในเดือนเมษายน ท่าเรือซานโตสของบราซิลรองรับสินคา้ 13.7 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 

1.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ตามขอ้มูลท่าเรือ การขนส่งน ้ าตาลเพิ่มข้ึน 16% เป็น 5 ลา้นตนั และถัว่เหลืองเพิ่มข้ึน 

9% เป็น 1.3 ล้านตนั การจดัการสินคา้ในช่วงมกราคม-เมษายน มีจ านวนถึง 49 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 8% และสูงเป็น

ประวติัการณ์ ประกอบดว้ยน ้าตาล 5.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 22% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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ยุโรป 
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 การปลูกบีทในรัสเซียชะลอตวัลงเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน และพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้ งหมดอาจลดลงต ่ากว่า 1 ล้านแฮกแตร์ เม่ือพิจารณาถึงการสูญเสียพืชผลบางส่วน ตามข้อมูลของ Sugar.ru 

นอกจากน้ีคาดวา่สภาพอากาศในนครครัสโนดาร์จะยงัคงหนาวเยน็และเปียกช้ืนเป็นเวลาอยา่งนอ้ยอีก 2 สัปดาห์ ซ่ึง

จะท าให้การเก็บเก่ียวล่าชา้และเพิ่มความเส่ียงต่อโรค ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคาดวา่ผลผลิตในปี 2564/2565 อยู่

ท่ี 5.6-6 ลา้นตนั 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 รัสเซียเปิดโควตาน าเขา้น ้ าตาลปลอดภาษีจ านวน 350,000 ตนั เพื่อควบคุมราคา

น ้ าตาลภายในประเทศ เน่ืองจากข้อตกลงการจ ากัดราคาน ้ าตาลได้หมดอายุในวนัท่ี 1 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม 

ผูเ้ช่ียวชาญของ IKAR ตั้งขอ้สังเกตว่า การน าเขา้ยงัคงถูกจ ากดัเน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีสูง น ้ าตาลท่ีน าเขา้จะมี

ราคา 40 รูเบิล/กก. (0.6 เหรียญสหรัฐ/กก.) เทียบกับราคาก่อนหน้าน้ีท่ี 36 รูเบิล/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐ/กก.) 

นอกจากน้ี สหภาพแรงงานผูผ้ลิตน ้ าตาลยงัให้ค  ามัน่ว่าจะควบคุมราคาไวจ้นกว่าจะถึงฤดูเก็บเก่ียวในคร้ังต่อไป 

ขณะเดียวกันผู ้เช่ียวชาญตั้ งข้อสังเกตว่า ข้อเสนอในการจัดตั้ งกองทุนรักษาเสถียรภาพ 500,000 ตัน อาจมี

ประสิทธิภาพมากกวา่ในการควบคุมราคา 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าววา่ ขณะน้ีรัสเซียก าลงัมองหาการจดัตั้ง

กองทุนน ้ าตาล 500,000 ตนั ซ่ึงจะซ้ือจากผูผ้ลิตในช่วงฤดูกาลและปล่อยออกสู่ตลาดเม่ือราคาสูง อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเตือนวา่การเพาะปลูกท่ีล่าชา้ในปีน้ี มีแนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัราคาให้สูงข้ึนอีกคร้ังในปี 2565 ซ่ึง

อีกทางเลือกหน่ึงในการรักษาราคาให้คงท่ีคือตอ้งมีโควตาน าเขา้ปลอดภาษีประจ าปี ส าหรับบริษทัของรัฐ United 

Grain Company สต็อกน ้ าตาลขายส่งในเดือนเมษายนอยูท่ี่ 350,000 ตนั เทียบกบั 630,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของ Rosstat  

เอเชีย 
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 มาเลเซียเร่ิมใชม้าตรการ Lockdown เน่ืองจากไวรัสโคโรน่า เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 

และจ ากดัจ านวนพนกังานในภาคส่วนท่ีจ าเป็นเหลือ 60% ซ่ึงอาจท าใหก้ารส่งออกน ้ าตาลล่าชา้ ตามการรายงานของ

แหล่งข่าว นอกจากน้ี กลุ่ม MSM มาเลเซียจะสามารถเปิดโรงกลัน่ในยะโฮร์ไดอี้กคร้ังในวนัท่ี 4 มิถุนายน ตามแผน

ท่ีวางไว ้แต่ก าลงัประสบปัญหาดา้นคุณภาพ ในขณะท่ีโรงกลัน่ปีนงัก็ประสบปัญหาทางเทคนิคเช่นกนั 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้รัฐเกรละ ของอินเดีย เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน ซ่ึงล่าชา้

ไป 2 วนั ปริมาณน ้ าฝนทั้งหมดน่าจะอยู่ในระดบัปกติถึงสูงกว่าปกติ ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย 

(IMD) ระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า 130 แห่ง ทัว่ประเทศอยูท่ี่ 132% ของค่าเฉล่ีย 10 ปี แต่คิดเป็น 87% ของแหล่งกกัเก็บ

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ คณะกรรมาธิการน ้ากลาง (CWC) กล่าว 
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วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 โรงงานน ้ าตาล Dwarikesh ยินดีกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการก าหนด

นโยบายผลิต E20 เป็นปี 2566 แมว้่าเป้าหมายอาจท าไดย้าก โดยรวมแลว้โรงงานน ้ าตาลควรไดรั้บประโยชน์จาก

นโยบายดงักล่าว  ผูเ้ช่ียวชาญของ ICRA ตั้งขอ้สังเกตวา่ เอทานอลอาจเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับอินเดียใน

การจดัการกบัน ้ าตาลส่วนเกินท่ีมีประมาณ 5-6 ลา้นตนั/ปี รัฐบาลสามารถปรับนโยบายไดเ้สมอในกรณีท่ีผลผลิต

น ้าตาลในทอ้งถ่ินลดลงมากเกินไป 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 จนถึงตอนน้ีอินเดียท าสัญญาส่งออกน ้ าตาลไปแลว้ 6.3-6.4 ลา้นตนั ของน ้ าตาล

เพื่อการส่งออกในปี 2563/2564  รวมถึงบางส่วนท่ีเหลือจากโควตาการส่งออกของปีท่ีแลว้ ISMA กล่าว  Balrampur 

Chini ย  ้าวา่การส่งออกของอินเดียจะอยูท่ี่ 6 ลา้นตนั ในฤดูกาลน้ี  และไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงของการส่งออกทั้งหมด

แลว้ 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 รัฐบาลอินเดียประกาศว่าก าลงัเตรียมการผลิต E20 ไวเ้ป็นปี 2566 จากเดิมท่ีปี 

2568 โดยขอให้บริษทัน ้ ามนัขายเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลสูงถึง 20%  ISMA กล่าวว่ารัฐบาลอินเดียได้

จดัเตรียมกรอบการท างานท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้โรงงานต่างๆ เตรียมก าลงัผลิตในการผลิตเอทานอล  นโยบาย

ล่าสุดรวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบในการจดัตั้งโรงงานเอทานอลโดยเฉพาะ  ผูผ้ลิตท่ีลงทุนในการผลิตเอทา

นอลสามารถคาดหวงัการเติบโตของก าไร 15-20% หลกัทรัพย ์ICICI กล่าว 

นกัวิเคราะห์เตือนวา่ส่ิงน้ีอาจท าใหก้ารผลิตน ้ าตาลของอินเดียจ ากดัอยูท่ี่ประมาณ 30 ลา้นตนั โดยมีซูโครส

ท่ีจะเปล่ียนไปเป็นเอทานอลเพิ่มข้ึน  ในทางกลบักนัก็สามารถผลกัดนัราคาน ้าตาลโลกได ้

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 ตามขอ้มูลของ ISMA ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม โรงงานน ้ าตาล 4 โรงงาน ในรัฐ 

อุตรประเทศ ของอินเดีย ยงัคงเปิดด าเนินการอยู่ เทียบกบั 14 โรงงาน ในวนัเดียวกนัของปีท่ีแล้ว จนถึงขณะน้ีรัฐ

อุตรประเทศผลิตน ้าตาลได ้11.016 ลา้นตนั ลดลงจาก 12.546 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ ในขณะเดียวกนั Balrampur Chini 

กล่าววา่ ในปีน้ีไดผ้ลิตเอทานอลไปแลว้ 170 ลา้นลิตร โดยส่งมอบไปแลว้ 165 ลา้นลิตร 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวนัตกเฉียงใตข้องอินเดียมีแนวโนม้วา่จะอยูท่ี่ 101% ของค่าเฉล่ียระยะ

ยาว ตามการคาดการณ์ล่าสุดโดยกรม Met ของอินเดีย (IMD) เพิ่มข้ึนจาก 98% ของค่าเฉล่ียท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้

น้ี มรสุมน่าจะพดัเขา้อินเดียตอนใตใ้นวนัท่ี 3 มิถุนายน ซ่ึงชา้กวา่ปกติสองวนั 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 รัฐบาลอินเดียก าหนดโควตาการขายน ้ าตาลของโรงงานเดือนมิถุนายนไวท่ี้ 2.2 

ลา้นตนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโควตาของเดือนพฤษภาคม แต่สูงกวา่โควตา้ 1.85 ลา้นตนั ท่ีอนุญาตในเดือนมิถุนายนปีท่ี

แลว้ แหล่งข่าวกล่าววา่อุปสงคล์ดลงเน่ืองจากมาตรการ Lockdown และฝนก่อนมรสุม พ่อคา้คนหน่ึงในมุมไบเสริม

วา่ โรงงานก าลงัพยายามอยา่งมากเพื่อท่ีจะช าระค่าออ้ยเน่ืองจากความตอ้งการต ่า 
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วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 รัฐบาลเวียดนามประเมินวา่มีอุปทานน ้าตาลเพียงพอส าหรับในประเทศเน่ืองจาก

สต็อกจากการน าเขา้คร้ังก่อน และการผลิต 700,000 ตนั เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ 2.1-2.2 ลา้นตนั  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรของเวียดนามแนะน าให้เปิดโควตาน าเขา้ 108,000 ตนั ในปี 2564 โดยจะท าการ

ประมูลในไตรมาสท่ี 3 เพื่อให้แน่ใจวา่มีอุปทานเพียงพอ  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกล่าววา่ ขณะน้ีก าลงัพยายามควบคุม

การลกัลอบน าเขา้น ้าตาลขา้มพื้นท่ีชายแดนทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม มลฑลยูนนาน ประเทศจีนผลิตน ้ าตาลได ้2.206 ลา้นตนั  

เพิ่มข้ึน 44,900 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ีโรงงานเพียงไม่ก่ีแห่งยงัคงหีบออ้ยอยู ่ ยอดขายน ้ าตาลรายเดือน

ฟ้ืนตวัเป็น 246,700 ตนั เพิ่มข้ึน 9,600 ตนั เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีราคาเฉล่ียในคุนหมิงอยูท่ี่ 5,500 หยวน/ตนั 

(862 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) เทียบกบั 5,290 หยวน/ตนั (829 เหรียญสหรัฐ/ตนั) ในปีท่ีแลว้  การเก็บเก่ียวส้ินสุดลงใน

จงัหวดัอ่ืน ๆ และโดยรวมจีนน่าจะผลิตน ้าตาลได ้10.66 ลา้นตนัในปีน้ี 

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 ยอดขายน ้ าตาลของโรงงานในประเทศจีนเดือนพฤษภาคมน่าผิดหวงัและน่าจะ

สอดคล้องกบัปีท่ีแล้วตามแหล่งข่าวในทอ้งถ่ินของจีน สต็อกน ้ าตาลอุตสาหกรรมสูงอยู่ท่ีประมาณ 900,000 ตนั      

อุปสงค์ยงัคงคาดว่าจะเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามดว้ยสภาพอากาศท่ีอบอุ่นและเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั การออกใบอนุญาต

น าเขา้ท่ีจะเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของโรงงาน 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์ทอ้งถ่ินของจีนระบุว่า ยอดขายน ้ าตาลในประเทศของโรงงานใน

ประเทศจีนช่วงเดือนพฤษภาคม – กนัยายน น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 4.52-4.85 ลา้นตนั ซ่ึงคาดวา่ยอดขายของโรงงานจะ

เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีการน าเขา้ลดลงทั้งน ้ าเช่ือมและสารให้ความหวานจากขา้วโพดแทนน ้ าตาล อย่างไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาจากสต็อก 5.58 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนเมษายน สต็อกน่าจะเหลือ 0.73-1.06 ลา้นตนั ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 7 ปี 

ขณะเดียวกนัส านกังานอยัการของเซ่ียงไฮร้ายงานวา่ การลกัลอบน าเขา้น ้าตาลในปี 2563 ลดลง 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 Al Khaleej Sugar (AKS) ยื่นขอ้เสนอขายน ้ าตาลเป็นเงิน 533.9 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั CIF ในการประกวดราคาของปากีสถาน ส าหรับการน าเขา้น ้ าตาลทรายขาว 50,000 ตนั แหล่งข่าวกล่าว Sucden, 

Dreyfus และ Wilmar ใหข้อ้เสนอในราคาท่ีสูงกวา่ ในขณะเดียวกนัมีรายงานวา่รัฐบาลปากีสถานตอ้งการจดัสรรเงิน 

6 แสน 6 หม่ืนล้านรูปีปากีสถาน (103 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่ออุดหนุนภาคพลงังานและอุตสาหกรรมการ

ส่งออก เช่น ผูผ้ลิตน ้าตาลและขา้วสาลีในปีหนา้ 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 เลขาธิการรัฐสภาฝ่ายการเงินและรายได้ของปากีสถานกล่าวเม่ือวนัท่ี 28 

พฤษภาคมวา่ รัฐบาลปากีสถานจะน าเขา้น ้ าตาลเพื่อส ารองทางยุทธศาสตร์ ขณะท่ีบริษทัการคา้แห่งชาติปากีสถาน 

Trading Corporation of Pakistan (TCP) ไดเ้สนอซ้ือน ้ าตาลทรายขาวน าเขา้ 50,000 ตนั ในวนัท่ี 1 มิถุนายน Traders 

กล่าว 
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วจิารณ์และความเห็น  
หลงัจากตลาดไดป้รับตวัข้ึนมาท าราคาสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท าให้มีการปรับฐานอีกคร้ังในช่วงสั้ นๆ 

และเร่ิมปรับตวัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมา ประกอบกบัข่าวปัจจยัพื้นฐานเร่ืองสภาพอากาศ ฝนในภาคกลาง-ใตข้อง
บราซิลเร่ิมจะตกลงมาอีกคร้ังท าให้คาดวา่ตลาดน่าจะปรับตวัข้ึนได ้แต่คงไม่มากจากปัจจยัทั้งบราซิลและน ้ าตาลท่ี
จะไหลออกมาจากอินเดีย 

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ปรากฎว่าได้ถือตัว๋ซ้ือ
น ้ าตาลสุทธิ (Net Long) จ านวน 244,102 ล็อต หรือประมาณ 12.40 ล้านตนั เพิ่มข้ึน 27,159 ล็อต ประมาณ 1.38 
ลา้นตนั หรือ 12.51% เม่ือเทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) 216,943 ล็อต หรือประมาณ 11.02 ลา้นตนั 
ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้ น (25 พฤษภาคม 2564) และเทียบกับท่ีถือตั๋วซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็น
ประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั (27 กนัยายน 2559)  

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษทั อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

7 มิถุนายน 2564 


