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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 – 13  เมษายน  2561                        
  ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (9 - 13 เมษายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ 15      ของปี 

2561 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ  โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 2 

ปีคร่ึง (วนัท่ี 11 เมษายน 2561) จากความกงัวลเก่ียวกบัการส่งออกของอินเดียจะเพิ่มภาวะน ้าตาลลน้ตลาด 

เน่ืองจากประเทศดงักล่าวก าลงัพิจารณาอุดหนุนใหก้ารส่งออก ขณะท่ี Unica เผยวา่ราคาน ้าตาลไดรั้บแรงกดดนั

จากการปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนของการผลิตน ้าตาลในบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัเดือนมีนาคม เม่ือเทียบกบัเม่ือ

สองสัปดาห์ก่อนหนา้ แมว้า่โรงงานมุ่งเนน้ไปยงัการกระตุน้ผลผลิตเอทานอล   ปัจจยัดงักล่าวไดเ้พิ่มแรงกดดนั

จากการปรับข้ึนของผลผลิตน ้าตาลโลก  และจากแรงกดดนัของการขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของผูผ้ลิต

ไทยและบราซิล โดยใชป้ระโยชน์จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง และอุปทานน ้าตาลลน้ตลาดโลก ขณะท่ี

การซ้ือคืนและการกา้วเขา้สู่สัญญาเดือนกรกฎาคม ไดผ้ลกัดนัใหร้าคาเพิ่มสูงข้ึนในช่วงสั้นๆ  นายนิค เพนนีย ์ เท

รดเดอร์อาวโุสของบริษทั Sucden Financial ระบุวา่ “น่ีคือเกมระหวา่งผูผ้ลิตบราซิลและไทยเน่ืองจากพวกเขา

แข่งขนัการปรับปรุงราคาการส่งออก” และเน่ืองจากน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 จะส้ินสุดระยะเวลา

ในการซ้ือขายลงในวนัท่ี 30 เมษายน ศกน้ี ท าให้โดยส่วนใหญ่เป็นการซ้ือขายเพื่อยา้ยเดือนจากเดือนพฤษภาคม 

2561 ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2561  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.93-12.41 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.08 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.26 

เซนต ์ หรือ 2.11% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.01-12.46 เซนต ์

และปิดตลาดท่ี  12.20 เซนต ์ลดลง 0.18 เซนต ์หรือ 1.45% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
13 เมษายน  2561 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6 เมษายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2561 12.41 11.93 12.08 12.34 -0.26 
กรกฎาคม 2561 12.46 12.01 12.20 12.38 -0.18 
ตุลาคม 2561 12.74 12.30 12.44 12.66 -0.22 
มีนาคม 2562 13.97 13.50 13.62 13.85 -0.23 
พฤษภาคม 2562 14.14 13.67 13.77 14.01 -0.24 
กรกฎาคม 2562 14.27 13.79 13.87 14.15 -0.28 
ตุลาคม 2562 14.53 14.02 14.08 14.41 -0.33 
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มีนาคม 2563 15.09 14.62 14.67 14.97 -0.30 
พฤษภาคม  2563 15.04 14.67 14.70 14.93 -0.23 
กรกฎาคม 2563 14.98 14.74 14.77 14.97 -0.20 
ตุลาคม 2563 15.18 14.94 14.97 15.17 -0.20 
มีนาคม 2564 15.50 15.28 15.30 15.48 -0.18 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 9 เมษายน 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 75,849.9 68,153.4 71,739.7 80,871.0 79,200.2 
ผลผลิต 192,714.9 194,066.4 179,380.1 174,048.8 180,696.8 
การน าเขา้ 70.236.5 68,470.5 69.968.3 71,614.0 64,632.5 
การบริโภค 186,635.0 183,615.6 180,638.1 179,833.9 178,567.6 
การส่งออก 71,278.0 71,224.8 72,296.6 74,960.2 65,091.0 
สตอ็คปลายปี 80,888.3 75,849.9 68,153.4 71,739.7 80,871.0 
+/- ผลผลิต  -1,351.5 14,686.3 5,331.3 -6,648.0 -805.7 
+/- %  -0.70 8.19 3.06 -3.68 -0.44 
+/- การบริโภค 3,019.4 2,977.5 804.2 1,266.3 2,625.7 
+/-% 1.64 1.65 0.45 0.71 1.49 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
43.34 41.31 37.73 39.89 45.29 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

5,038.4 7,696.5 -3,586.3 -9,131.3 1,670.8 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2561  ส านกัข่าวทอ้งถ่ินในรัสเซียรายงานวา่ ฤดูการผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของรัสเซีย 

ในปี 2560/2561 ไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เม่ือโรงงานน ้าตาล Kirsanov ใน Tambov ไดห้ยดุท า

การผลิตน ้าตาลจากบ้ีท หลงัเปิดท าการถึง 227 วนั และส านกังานสถิติของรัสเซียรายงานวา่ พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทใน

ปี 2560 มีจ านวน 1.199 ลา้นเฮคแต เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 8.2% ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดท้ั้งหมด (รวมดิน) 51.934 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 1.1% ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 6.4% เหลือ 44.21 ตนั/เฮคแต ส่วนสหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลของรัสเซีย 

(Soyuzrossakhar) รายงานปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นปี 2560/2561 มีจ านวน 47.443 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อน 

0.2% ส่วนปริมาณบ้ีทท่ีผา่นขบวนการผลิตลดลง 0.1% เหลือ 46.198 ลา้นตนั เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย 16.90% 

หรือลดลงมากกวา่ 5.4% ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท มีจ านวนทั้งส้ิน 6.46 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 6.18% และเป็นคร้ังแรกใน

รอบ 10 ปี ท่ีไม่มีการผลิตน ้าตาลรีไฟน์จากน ้าตาลทรายดิบจากออ้ย ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้าตาล ในปี 

2560/2561 จะมีจ านวนมากสุดในรอบ 18 ปี โดยคาดวา่จะมีจ านวนกวา่ 600,000 ตนั อน่ึงกระทรวงเกษตรของ

รัสเซียคาดการณ์ในเบ้ืองตน้วา่ พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซีย ในปี 2561 จะมีจ านวน 1.095 ลา้นเฮคแต ลดลง 

8.6% และปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวจะลดลง 24% เหลือ 39.3   ลา้นตนั  

 วนัท่ี 9 เมษายน 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 

2560/2561  เพียง ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้6.458 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 6.5%  

จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 46.184 ลา้นตนั  ลดลง 0.1% จากปีก่อน 

อตัราการหีบสกดั 13.98% เพิ่มข้ึนจาก 13.12% ในปีก่อน  ขณะน้ียงัมีโรงงานน ้าตาลด าเนินการผลิตอยู ่     1 

โรงงาน เทียบกบัปีก่อนท่ีโรงงานหยดุด าเนินการผลิตแลว้ 

 วนัท่ี 9 เมษายน 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท

ของยเูครนในปี 2561 จะมีจ านวน 285,000 แฮคแต ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของยเูครนรายงานวา่พื้นท่ีเพาะปลูก

บ้ีท ลดลง 10% จาก 316,100 แฮคแต  ในปี 2560   (พื้นท่ีเก็บเก่ียวบ้ีทมีจ านวน 313,600 แฮคแต)   และ  

Ukrtsukor ยงัรายงานวา่ในเดือนมีนาคม 2561  ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 47,200 ตนั  เพิ่มข้ึนจากเดือน

กุมภาพนัธ์ 15%  แต่ลดลงจาก 89,100 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยประมาณคร่ึงหน่ึงของการ

ส่งออกในเดือนมีนาคม ส่งไปยงัอุซเบกิสถาน 23,500 ตนั ตุรกี 7,900 ตนั โซมาเลีย 3,700 ตนั ทาจิกิสถาน 2,900 

ตนั  และเบนิน  1,800 ตนั   ซ่ึงในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560/2561  (กนัยายน -สิงหาคม) ยเูครนส่งออกจ านวน 

338,100 ตนั ลดลงจาก 612,000 ตนั ในปีก่อน 
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ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 11 เมษายน 2561  Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดการณ์เป็นคร้ัง

แรกวา่ พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในฝร่ังเศส ปี 2561 จะมีจ านวน 483,491 แฮคแต ลดลง 0.6% จาก 486,190    แฮคแต 

ในปี 2560 ส าหรับผลผลิตบ้ีท ในปี 2560 คาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 46,256,528 ตนั(ท่ีเปอร์เซนตน์ ้าตาล 16%) จาก 

45,825,448 ตนั ในประมาณการเดือนกุมภาพนัธ์ ผลผลิตบ้ีท/เฮคแต  เพิ่มเป็น 95.14 ตนั (ท่ี 16%) จาก 94.22 ตนั 

ในประมาณการคราวก่อน และ เทียบกบั 85.32 ตนั ในปีก่อน ในขณะท่ีพื้นท่ีเก็บเก่ียวในปี 2560 เพิ่มข้ึน 20% 

จาก 405,225 แฮคแต ในปี 2559 และเปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย ยงัคงอยูท่ี่ 18.4%  

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 13 เมษายน 2561  รายงานผลผลิตน ้าตาลของเอลซลัวาดอร์วา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2561 มีจ านวน 22,021 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 25,911 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 20,083 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

731,671 ตนั เพิ่มข้ึน 0.03% จาก 731,427 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.56% 

เพิ่มข้ึน 0.31% จาก 11.53% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2561  Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 7 เมษายน  2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 552,166 562,357 -1.81 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 40,350,312 40,990,974 -1.56 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 4,531,531 4,531,269 +0.01 
อตัราการหีบสกดั (%)  11.23 11.05 +1.63 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.21 8.06 +1.86 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.08 72.89 +0.26 

 

 วนัท่ี 11 เมษายน 2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์ น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  
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                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) ปี 2559/2560 

(ประมาณการ) 
ปี 2558/2559 

เมษายน มีนาคม 
สตอ็คตน้ปี 1,876 1,876 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 9,140 9,240 8,969 8,989 
    จากบ้ีท 5,139 5,219 5,103 5,119 
    จากออ้ย 4,001 4,021 3,866 3,870 
          ฟลอริดา  1,973 1,992 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,859 1,859 1,628 1,428 
          เทก็ซสั 170 170 140 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,472 3,467 3,244 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,788 1,788 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 400 400 419 396 
     อ่ืน ๆ 1,284 1,279 1,213 1,325 
     เมก็ซิโก 1,269 1,269 1,201 1,309 
อุปทานรวม 14,489 14,583 14,267 14,145 
     การส่งออก 150 150 95 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,480 12,480 12,258 12,051 
        -อาหาร 12,325 12,325 12,102 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 156 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 38 -33 
อุปสงคร์วม 12,630 12,630 12,391 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,859 1,953 1,876 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

14.7 

 

 

 

 

 

15.5 

 

 

 

 

 

15.1 17.0 
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 วนัท่ี 10 เมษายน 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 ได ้ 109,600 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 123,232 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 107,446 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ี มีจ านวน 

2,369,056 ตนั เพิ่มข้ึน 1.83% จาก 2,326,533 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 109.84 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.43% จาก 111.43 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.53 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.69% 

จาก 11.61 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 10 เมษายน 2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31 มีนาคม  2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 
ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคม ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 7,758 7,963 -2.58 596,313 607,137 - 1.78 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 173 270 -35.90 36,059 35,628 + 1.21 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 429 326 +31.36 26,092 25,651 +1.72 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 109.05 101.14 +7.81 136.60 133.03 +2.68 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล

(%) 

21.48 35.19 -38.96 46.46 46.29 +0.37 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทา

นอล(%)  

78.52 64.81 +21.15 53.54 53.71 - 0.32 
  

เอเชีย 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 25 มีนาคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 17,378,214 18,898,615 -8.05 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,507,297 1,697,094 -11.18 
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โมลาส (ตนั) 734,948 765,721 -4.02 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.67 8.98 -3.41 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.23 4.05 +4.38 

 

 วนัท่ี 11 เมษายน 2561  รายงานการผลิตน ้าตาลของปากีสถาน เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 มีจ านวน 

1,433,016 ตนั(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลง 5% จาก 1,507,008 ตนั ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิต

น ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2560/2561(ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 4.080 ลา้นตนั เทียบกบั 4.419 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2560/2561 เปิดท าการผลิตล่าชา้ เพราะปัญหาการก าหนดราคารับ

ซ้ือออ้ย ส าหรับผลผลิตน ้าตาลในปี 2559/2560 มีจ านวนมากเป็นประวติัการณ์ถึง 7.080 ลา้นตนั และคาดวา่ในปี 

2560/2561 จะมีผลผลิตน ้าตาลมากข้ึนอีก 

 วนัท่ี 11 เมษายน 2561  สมาคมน ้าตาลจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลของจีน ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                          หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง 

น ้าตาลจากออ้ย  8,385.7 7,592.1 10.45% 

น ้าตาลจากบ้ีท  1,149.7 1,026.6 11.99% 

รวม 9,535.4 8,618.7 10.64% 

 

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์
ก่อน ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปีคร่ึง (วนัท่ี 11 
เมษายน 2561) จากความกงัวลเก่ียวกบัการส่งออกของอินเดียจะเพิ่มภาวะน ้าตาลลน้ตลาด เน่ืองจากประเทศ
ดงักล่าวพิจารณาอุดหนุนให้การส่งออก ขณะท่ี Unica เผยวา่ราคาน ้าตาลไดรั้บแรงกดดนัจากการปรับตวั
เพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนของการผลิตน ้าตาลในบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัเดือนมีนาคม เม่ือเทียบกบัเม่ือสองสัปดาห์
ก่อนหนา้ แมว้า่โรงงานมุ่งเนน้ไปยงัการกระตุน้ผลผลิตเอทานอล   ปัจจยัดงักล่าวไดเ้พิ่มแรงกดดนัจาก 
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การปรับข้ึนของผลผลิตน ้าตาลโลก  และจากแรงกดดนัของการขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของผูผ้ลิต
ไทยและบราซิล โดยใชป้ระโยชน์จากค่าเงินเรียลของบราซิลท่ีอ่อนค่าลง และอุปทานน ้าตาลลน้ตลาดโลก 
ขณะท่ีการซ้ือคืนและการกา้วเขา้สู่สัญญาเดือนกรกฎาคม ไดผ้ลกัดนัใหร้าคาเพิ่มสูงข้ึนในบางช่วง ส่วนสถานะ
ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net 
Short) เป็นจ านวน 174,751 ล็อต  หรือประมาณ 8.877 ลา้นตนั ลดลงจาก 176,598 ล็อต  หรือประมาณ 8.971 
ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (3 เมษายน 2561)   ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาด
ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และหากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short 
covering)  ราคาน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนไดบ้า้ง 
 
                                                                                  ------------------------------     
 
 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

17  เมษายน  2561 

  

   

  

  

   

 

 

  

   

 

 


