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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 – 12   ตุลาคม   2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 8 - 12  ตุลาคม  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  41 

ของปี 2561 ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดยราคาไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มา

ซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ ประกอบกบัสกุลเงินเรียล

ของบราซิลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ความคุม้ค่าของการผลิตน ้ าตาลเม่ือเทียบกบัการผลิตเอทา

นอลได้ขยบัสูงข้ึน  มีผลท าให้ผูผ้ลิตน ้ าตาลบราซิลชะลอการขายน ้ าตาลล่วงหน้า  อน่ึง ในปีหน้า ผลผลิต

น ้าตาลของบราซิลอาจจะลดลงเพราะออ้ยมีอายุมากและสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้   และโรงงานเลือกท่ีจะผลิตเอ

ทานอลมากกว่าผลิตน ้ าตาล  ขณะท่ี Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2561 มีจ านวน 22.273 ลา้นตนั ลดลงจาก 29.338 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 

24.386 พนัล้านลิตร เพิ่มข้ึนจาก 19.500 พนัล้านลิตร    ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 

เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.62-13.28 เซนต์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.07 เซนต์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 

0.44 เซนต ์หรือ 3.48% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.78-13.35 

เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.19  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.44 เซนต ์หรือ 3.45% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
12  ตุลาคม  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
5 ตุลาคม   2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.28 12.62 13.07 12.63 +0.44 
พฤษภาคม 2562 13.35 12.78 13.19 12.75 +0.44 
กรกฎาคม 2562 13.43 12.85 13.28 12.85 +0.43 
ตุลาคม 2562 13.66 13.14 13.50 13.10 +0.40 
มีนาคม 2563 14.20 13.63 14.04 13.66 +0.38 
พฤษภาคม  2563 14.15 13.65 14.01 13.66 +0.35 
กรกฎาคม 2563 14.11 13.55 13.98 13.66 +0.32 
ตุลาคม 2563 14.18 13.71 14.05 13.81 +0.24 
มีนาคม 2564 14.39 13.99 14.33 14.12 +0.21 
พฤษภาคม  2564 14.26 13.96 14.24 14.08 +0.16 
กรกฎาคม  2564 - - 14.21 14.12 +0.09 
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ข่าวทีส่ าคัญ  

 วนัท่ี 10 ตุลาคม 2561  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2561/2562 (ตุลาคม –  

กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 
สตอ็คตน้ปี 74,457.4 68,173.2 71,266.7 80,592.8 79,048.7 
ผลผลิต 192,061.5 192,770.3 179,513.3 174,061.9 180,729.2 
การน าเขา้ 68,438.0 69,288.8 70,106.9 71,623.1 64,569.4 
การบริโภค 186,103.4 183,290.6 180,558.9 180,009.4 178,663.6 
การส่งออก 68,942.0 72,484.2 72,154.8 75,001.6 65,090.9 
สตอ็คปลายปี 79,911.6 74,457.4 68,173.2 71,266.7 80,592.8 
+/- ผลผลิต  -708.8 13,257.0 5,451.4 -6,667.3 -783.9 
+/- %  -0.37 7.38 3.13 -3.69 -0.43 
+/- การบริโภค 2,812.8 2,731.7 549.5 1,345.8 2,583.1 
+/-% 1.53 1.51 0.31 0.75 1.47 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
42.94 40.62 37.76 39.59 45.11 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

5,454.2 6,284.2 -3,093.5 -9,326.1 1,544.1 
 
ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 714,000 แฮคแต หรือ 64.4% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด  

(1,108,900 แฮคแต)  ลดลงจาก 725,200 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 25.4 

ลา้นตนั ลดลงจาก 30.7 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 35.56 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 42.29 

ตนั/แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรยเูครนรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 
2561 เกษตรกรชาวยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 116,000 แฮคแต ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดอ้ยูท่ี่ 
5.6 ลา้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.2 ตนั/แฮคแต  ในขณะเดียวกนั Ukrtsukor ไดท้ดสอบน ้าหนกัหวับ้ีท 
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เฉล่ียอยูท่ี่ 510 กรัม เพิ่มข้ึนจาก 433 กรัม ในปีก่อน เน่ืองจากมีฝนตกหนกัในเดือนกรกฎาคม แมว้า่ สภาพ
อากาศในฤดูใบไมผ้ลิจะไม่เอ้ืออ านวยและมีความล่าชา้ในการเพาะปลูก ส่วนเปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 15.4% 
จาก 16.3% เม่ือปีก่อน 
  วนัท่ี 10 ตุลาคม 2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง ณ 
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้420,000 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 3.38 ลา้น
ตนั โดยมีโรงงาน  37 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  นอ้ยกวา่ปีก่อน 2 โรงงาน และเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 10 
ตุลาคม ท่ีผลิตน ้าตาลได ้479,300 ตนั จากปริมาณบ้ีท 3.57 ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 12.4% ลดลงจาก 
13.4%  ในปีก่อน  ในขณะเดียวกนั Ukrtsukor ไดท้ดสอบน ้าหนกัหวับ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 510 กรัม เพิ่มข้ึนจาก 433 
กรัม ในปีก่อน เน่ืองจากมีฝนตกหนกัในเดือนกรกฎาคม แมว้า่สภาพอากาศในฤดูใบไมผ้ลิท่ีไม่เอ้ืออ านวย
และความล่าชา้ในการเพราะปลูก และในฤดูการผลิตน้ีผลผลิตอาจจะอยูท่ี่ 50 ตนั/แฮคแต เปอร์เซนตน์ ้าตาล
อยูท่ี่ 15.4% จาก 16.3% เม่ือปีก่อน 
 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  มีรายงานวา่ ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนกนัยายนจ านวน 11,102 ตนั  ลดลง
จาก 16,940 ตนั ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยเดือนกนัยายนเป็นเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 
2561/2562   ขณะท่ีฤดูการผลิตปี 2560/2561  ยเูครนส่งออกจ านวน 560,400 ตนั  ลดลง 27% จาก 769,300 
ตนั ในปีก่อน 
 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ี 

เพาะปลูกได ้49,100 แฮคแต  หรือ 49.3%  ของพื้นท่ีเพาะปลูก  99,600 แฮคแต ในปีน้ี  ซ่ึงมากกวา่ 48,600  

แฮคแต  ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 2,126,600  ตนั  ลดลงจาก  

2,230,400 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.3 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 45.93 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  

เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 16.5% เทียบกบั 15.77%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 เบลารุส 

เก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้46,700 แฮคแต หรือ 56.9% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 99,600 แฮคแต ในปีน้ี  ซ่ึง

มากกวา่ 45,300 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้1,991,800 ตนั 

ลดลงจาก 2,065,200 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.61 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 45.62 ตนั/แฮคแต ใน

ปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 16.44% เทียบกบั 15.7%  ในปีก่อน   
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ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 10 ตุลาคม 2561  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนสิงหาคม 

2561 จ านวน 202,000 ตนั ลดลงจาก 223,0000 ตนั ในเดือนกรกฎาคม  แต่เพิ่มข้ึนจาก 122,000 ตนั ในช่วง 

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ านวน 

3.144 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.220 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 16%  

อิสราเอล 11%  ซีเรีย 7%   ศรีลงักา 6%  ตุรกี 5%  เลบานอน 4%  และมอริเตเนีย 3% และ และอ่ืน ๆ อีก

จ านวน 76,000 ตนั ถูกส่งออกในช่วง 18 วนัแรกของเดือนกนัยายน และในเดือนสิงหาคมสหภาพยโุรปน าเขา้

น ้าตาลจ านวน 89,000 ตนั ลดลงจาก 131,000 ตนั ในเดือนกรกฎาคม และเทียบกบั 240,000 ตนั ในเดือน

สิงหาคมปีก่อน รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภาพยโุรปน าเขา้ 1.231 ลา้นตนั ลดลงจาก 

2.222 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยน าเขา้จากกลุ่ม EPA/EBA 42%  และสมาชิกตามขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกา

กลาง โคลมัเบียและเปรู 22%  อฟัริกาใต ้  17%   และบราซิล 6%  และอ่ืน ๆ อีกจ านวน 22,000 ตนั ถูกน าเขา้

ในช่วง 18 วนัแรกของเดือนกนัยายน   และ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2561 สหภาพยโุรปมีสตอ็คน ้าตาลจ านวน 

5.757 ลา้นตนั  ลดลงจาก 7.291 ลา้นตนั ในเดือนก่อน   แต่เพิ่มข้ึนจาก 2.835 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน    

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสลดประมาณ

การณ์ผลผลิตบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2561/2562  ลงเหลือ 83.47 ตนั/แฮคแต  จาก 85.07 ตนั/แฮคแต  ในเดือน

ก่อน  และลดลง 12.3%  จาก 95.14 ตนั/แฮคแต  ในปีก่อน  ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 484,492 

แฮคแต  จาก 483,342 แฮคแต ในเดือนก่อน  แต่ลดลง 0.3%  จาก 486,190 แฮคแต ในปีก่อน  ซ่ึงจะส่งผลให้

ปริมาณบ้ีทมีจ านวน 40,442,542 ตนั  ลดลงจาก 41,118,847 ตนั ในเดือนก่อน  และลดลง 12.6% จาก 

46,256,528 ตนั ในปี 2560/2561  

 

อเมริกากลาง-เหนือ 

  วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  มีการคาดการณ์วา่ในปี 2561/2562 เมก็ซิโกจะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 6 
ลา้นตนั หรือมากกวา่ เม่ือเทียบกบั 6 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยในปี 2560/2561 (กนัยายน-ตุลาคม)  การบริโภค
น ้าตาลในประเทศมีแนวโนม้ลดลง 5% หรือประมาณ 200,000 ตนั ดงันั้นเมก็ซิโกจึงหนัไปหาตลาด
ต่างประเทศเพื่อส่งออกน ้าตาลท่ีเหลือจากการบริโภคภายในประเทศ  
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อเมริกาใต้ 
 วนัท่ี  10 ตุลาคม 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ตุลาคม  2561  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายน ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 27.643 40.460 -31.68 457.933 468.783 -2.31 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 1.286 2.859 -55.01 22.273 29.338 -24.08 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.634 2.037 -19.81 24.386 19.500 +25.05 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 147.61 159.30 -7.34 140.34 136.13 +3.09 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

33.08 46.55 -28.94 36.37 48.25 -24.62 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

66.92 53.45 +25.20 63.63 51.75 +22.96 
 

อฟัริกา 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) ของมอริเชียส 

รายงานผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้าตาลปีการผลิต 2561/2562  ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2561  ดงัน้ี 

 

 

โอเชียเนีย 
วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้หีบ ค่า 

ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 7  ตุลาคม   2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,962,471 2,062,077 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 195,300 187,602 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.48 10.63 -4.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.95 9.10 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 72.30 79.80 +1.15 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,405,654 1,361,468 +3.25 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 25,053,491 24,116,599 +3.88 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ 
(%) 

75.9 72 +5.42 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 15.42 14.55 +5.98 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.12 13.49 +4.67 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 216,752 198,094 +9.42 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 3,537,553 3,253,329 +8.74 

  
เอเชีย 

 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

การผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 23 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 372,324 186,508 +99.63 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 29,529 11,692 +152.56 
โมลาส (ตนั) 14,663 5,245 +179.56 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 7.93 6.27 +26.51 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.94 2.81 +40.04 

 
 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่  โรงงานน ้าตาลในอินเดียไดล้งนามในสัญญา

ส่งออกน ้าตาลทรายดิบเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี  หลงัจากราคาน ้าตาลทรายดิบในตลาดโลกไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน

ถึงระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน  ประกอบกบัเงินรูปีไดอ่้อนค่าลงมากและรัฐบาลอินเดียจะใหก้ารอุดหนุนการ

ส่งออกน ้าตาล  โดยโรงงานไดท้  าสัญญาส่งออกน ้าตาลทรายดิบจ านวน 150,000 ตนั  ท่ีราคาประมาณ 280 

เหรียญสหรัฐฯ FOB ส าหรับการส่งออกในช่วงพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2561   นอกจากนั้นโรงงานยงัไดท้  า

สัญญาส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 100,000 ตนั ท่ีราคาประมาณ 305 เหรียญสหรัฐฯ FOB ส าหรับการ

ส่งออกในช่วงตุลาคม-ธนัวาคม 2561  โดยน ้าตาลทรายขาวจะส่งออกไปยงัประเทศในแถบตะวนัออกกลาง

และอฟัริกา  อน่ึง  ในเดือนมีนาคมรัฐบาลขอใหโ้รงงานส่งออกน ้าตาลในปี 2560/2561 เป็นจ านวน 2 ลา้นตนั  

แต่ถึง 
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30 กนัยายน ปรากฎวา่โรงงานส่งออกน ้าตาลไดเ้พียง 450,000 ตนั  และในปี 2561/2562 โรงงานตั้งเป้าจะ

ส่งออก 5 ลา้นตนั  ซ่ึงบรรดาผูค้า้คาดวา่จะส่งออกไดเ้พียง 4 ลา้นตนั  (รวมน ้าตาลทรายดิบ 2.5 ลา้นตนั)  

เทียบกบัปี 2550/2551 ท่ีส่งออกมากสุดเป็นประวติัการณ์  โดยเป็นน ้าตาลทรายดิบ 2.7 ลา้นตนั  และน ้าตาล

ทรายขาว 2.26 ลา้นตนั       

  

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  

โดย 

ราคาไดรั้บแรงหนุนจากการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร

ต่าง ๆ ประกอบกบัสกุลเงินเรียลของบราซิลแข็งค่าข้ึน  เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  แรงซ้ือท่ีมีเขา้มาอย่าง

หนาแน่นและต่อเน่ือง ในขณะท่ีแรงขายเบาบางลง  ไดส่้งผลให้ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวถึงระดบัสูงสุดในรอบ 

7 เดือน (12 ตุลาคม 2561) ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  9 ตุลาคม 2561 

ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) มีจ านวน 88,052 ล็อต  หรือประมาณ 4.473 ลา้นตนั ลดลงจาก 

142,817 ล็อต  หรือประมาณ 7.255 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (2 ตุลาคม  2561) ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  

หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหว   ผนัผวน

ค่อนขา้งสูงตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

  ------------------------------  
  
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               
16 ตุลาคม  2561 

 


