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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  12 - 16  ธันวาคม 2559 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี (12 - 16 ธนัวาคม  2559) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 50 

ของปี 2559 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ตามแรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ  เน่ืองจากตลาดถูกกดดนัจากการคาดการณ์ท่ีวา่ในปี 2560/2561 จะเกิดผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (Surplus)  หลงัจากท่ีเกิดผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2 ปีติดต่อกนั ประกอบกบัมีแรงขาย

ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  รวมทั้งข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ไดป้รับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25%  

สู่ 0.50-0.75% ซ่ึงส่งผลใหเ้งินเหรียญสหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน  และเงินเรียลของบราซิลไดอ่้อนค่าลง  แรงขายท่ีมี

เขา้มาอยา่งหนาแน่นและต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงถึงระดบัต ่าสุดในรอบ 6 

เดือนคร่ึง นบัแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้น

เทคนิค  และในช่วงสุดทา้ยแรงขายท่ีกลบัเขา้มาอีกคร้ังไดส่้งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัลดต ่าลง  ราคาน ้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.84-19.84 เซนต ์  และปิด

ตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 18.22 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.02 เซนต ์หรือ 5.30% และราคาน ้าตาลตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 17.66-19.32 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 18.04 เซนต ์  ลดลง 0.74 

เซนต ์หรือ 3.94% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2559 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี 
9 ธนัวาคม 2559 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2560 19.84 17.84 18.22 19.24 -1.02 
พฤษภาคม 2560 19.32 17.66 18.04 18.78 -0.74 
กรกฎาคม 2560 18.75 17.44 17.82 18.22 -0.40 
ตุลาคม 2560 18.52 17.47 17.83 18.03 -0.20 
มีนาคม 2561 18.44 17.62 17.98 18.05 -0.07 
พฤษภาคม 2561 17.84 17.25 17.59 17.52 +0.07 
กรกฎาคม 2561 17.35 16.85 17.20 17.04 +0.16 
ตุลาคม 2561 17.31 16.84 17.13 17.00 +0.13 
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มีนาคม 2562 17.36 16.94 17.15 17.05 +0.10 
พฤษภาคม 2562 16.94 16.64 16.84 16.65 +0.19 
กรกฎาคม 2562 16.63 16.26 16.59 16.28 +0.31 
ตุลาคม 2562 16.75 16.17 16.68 16.22 +0.46 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลในปี 2559/2560  

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
สตอ็คตน้ปี 70,346.7 80,115.5 79,062.8 74,057.0 63,928.8 
ผลผลิต 178,826.2 174,453.6 180,769.8 181,457.7 184,170.0 
การน าเขา้ 64,227.6 68,336.7 63,994.2 63,914.1 64,335.8 
การบริโภค 183,287.0 180,744.7 178,610.6 175,734.5 171,653.8 
การส่งออก 65,685.8 71,814.4 65,100.6 64,631.5 66,723.7 
สตอ็คปลายปี 64,427.7 70,346.7 80,115.5 79,062.8 74,057.0 
+/- ผลผลิต  4,372.6 -6,316.2 -687.9 -2,712.3 9,900.8 
+/- %  2.51 -3.49 -0.38 -1.47 5.68 
+/- การบริโภค 2,542.3 2,134.1 2,876.1 4,080.7 3,495.9 
+/-% 1.41 1.19 1.64 2.38 2.08 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
35.15 38.92 44.85 44.99 43.14 

น ้าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วนขาด -5,919.0 -9,768.8 1,052.7 5,005.8 10,128.2 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  15  ธนัวาคม  2559  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ของรัสเซีย

รายงานวา่ ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559  รัสเซียผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ได ้ 5.02 ลา้นตนั  จาก

จ านวนบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดป้ระมาณ 51.3 ลา้นตนั   ซ่ึงบ้ีทจ านวน 41.9 ลา้นตนั ไดข้นเขา้โรงงานแลว้ และ         
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ผลิตน ้าตาลไดเ้ฉล่ียวนัละ  40,000 ตนั  โดยมีโรงงานน ้าตาลจ านวน 67 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต  และ    

20 โรงงานคาดวา่จะด าเนินการผลิตจนถึงเดือนมกราคม และอีก 3 โรงงานจะด าเนินการผลิตไปจนถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ อน่ึง ในช่วงท่ีผา่นมารัสเซียเคยผลิตน ้าตาลไดม้ากกวา่ 5.0 ลา้นตนั เป็นจ านวน 2 คร้ัง โดยในปี 

2554/2555  ผลิตไดใ้นช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ และในปี 2558/2559 ผลิตไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม ขณะท่ี

กระทรวงเกษตร รายงานวา่ ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้ 1,095,400 เฮคแต หรือ 98.7% 

ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เทียบกบั 998,400 เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีรัสเซียเก็บ

เก่ียวบ้ีทได ้ 51.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 37.9 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนและผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 

46.71 ตนั/เฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 38.01 ตนั/ เฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   และ IKAR รายงานวา่ ในปี 

2559/2560 (สิงหาคม-กรกฎาคม) รัสเซียจะผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้ 5.82 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  

เพิ่มข้ึน 4%  จากประมาณการคราวก่อน และอาจจะเพิ่มข้ึนถึง 5.9 ลา้นตนั  ถา้อากาศยงัคงดีอยูส่ าหรับบ้ีทท่ียงั

ไม่ไดผ้า่นกระบวนการผลิต และในปีการผลิตน้ีรัสเซียจะน าเขา้น ้าตาลทรายดิบจ านวน 90,000 ตนั ซ่ึงต ่าเป็น

ประวติัการณ์ ในขณะท่ีจะน าเขา้น ้าตาลทรายขาวจ านวน 200,000 ตนั จากเบลารุส  และรัสเซียส่งออกน ้าตาล

ไปแลว้จ านวน 70,000 ตนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ไปยงัคาซคัสถานและประเทศเพื่อนบา้นอ่ืน ๆ รวมใน

ระหวา่งปี 2559/2560 รัสเซียจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 150,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 8,000 ตนั ในปีก่อน และ

ส าหรับปี 2559/2560 ความตอ้งการการบริโภคภายในประเทศจะอยูท่ี่ประมาณ 5.8 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพียง ณ 

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 ยูเครนผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้  1.9 ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีท  12.7 ลา้นตนั  และในปี

การผลิตน้ีโรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม และถึงขณะน้ีมีโรงงานท่ีเปิดท าการผลิตอยู ่ 22 

โรงงาน จากจ านวนทั้งส้ิน 42 โรงงาน  และคาดวา่ในปีน้ีจะผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 2 ลา้นตนั 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  15  ธนัวาคม  2559  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 10 ธนัวาคม  2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 51,908 56,209 -7.65 
ผลผลิตออ้ย (ตนั) 4,213,631 4,645,089 -9.29 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 383,183 431,672 -11.23 
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อตัราการหีบสกดั (%) 9.09 9.29 -2.15 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.38 7.68 -3.91 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.17 82.64 -1.78 

 

 วนัท่ี  12  ธนัวาคม 2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2559/2560 เทียบกบัปี 2558/2559  และปี 2557/2558 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2559/2560  (ประมาณการ) ปี 2558/2559 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2557/2558 
ธนัวาคม พฤศจิกายน 

สตอ็คตน้ปี 2,054 2,055 1,815 1,810 
ผลผลิตน ้าตาล 9,342 9,331 8,989 8,656 
    จากบ้ีท 5,371 5,371 5,119 4,893 
    จากออ้ย 3,971 3,960 3,870 3,763 
          ฟลอริดา  2,142 2,142 2,173 1,981 
          ฮาวาย 46 40 152 146 
          หลุยส์เซียนา 1,644 1,644 1,428 1,513 
          เทก็ซสั 140 135 116 123 
ปริมาณการน าเขา้ 2,696 2,691 3,341 3,553 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,533 1,533 1,620 1,536 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 125 396 471 
     อ่ืน ๆ  987 1,033 1,325 1,546 
     เมก็ซิโก 972 1,018 1,309 1,532 
อุปทานรวม 14,092 14,077 14,145 14,019 
     การส่งออก 25 25 74 185 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,155 12,155 12,051 12,019 
        -อาหาร 12,000 12,000 11,881 11,888 
       - อ่ืน ๆ 155 155 170 131 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 -33 0 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-5- 

 

อุปสงคร์วม 12,180 12,180 12,091 12,204 
สตอ็คปลายปี 1,912 1,897 2,054 1,815 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

15.7 15.6 -17.0 14.9 
 

วนัท่ี  12  ธนัวาคม  2559  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560  เพียง         

ณ วนัท่ึ 4  ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 323,184 283,751 13.90 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 12.02 12.45 -3.52 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 119.35 128.08 -6.81 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 เพียง  

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 โรงงานน ้าตาลทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลผลิตน ้าตาลได ้1.788 

ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึน 26.5% จาก 1.413 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมี

จ านวน 28.831 ลา้นตนั  ลดลงจาก 29.943 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.091 พนัลา้นลิตร  

ลดลงจาก 1.372 พนัลา้นลิตรในปีก่อน ในขณะท่ีปี 2558/2559 ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณ

ออ้ยเขา้หีบทั้งส้ิน 48.817 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้2.609 ลา้นตนั และผลิตเอทานอลได ้1.995 พนัลา้นลิตร 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

 ของบราซิล ปี 2559/2560 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 

ปี  

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2559/60 

ปี 

 2558/59 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 19,680 18,840    4.46        4.46  581,700 560,000        3.88  
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,137 707          60.82  34,690 29,400       17.99  
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ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 789.5 880        - 10.28  24,400 25,640 - 4.84  
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 128.07 118.99     7.63       7.63  133.91 132.96 - 0.04  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

47.3 33.0          43.33  46.7 41.4       12.80  
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอ 

(%)  

52.7 67.0       -  21.34  53.3 58.6 - 9.04  
 

 วนัท่ี  13  ธนัวาคม 2559 บริษทัท่ีปรึกษา Safras & Mercado คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบทางภาคกลาง-

ใตข้องบราซิลในปี 2560/2561 จะมีจ านวน 600 ลา้นตนั  ลดลง 4% จากปี 2559/2560  และปริมาณออ้ยเขา้หีบ

ทั้งประเทศจะลดลง 4.48% เหลือ 650 ลา้นตนั  ส่วนผลผลิตน ้าตาลทั้งประเทศจะลดลง 3.2% เหลือ  

39 ลา้นตนั  ในขณะท่ีผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตจ้ะลดลง 1.4% เหลือ 36 ลา้นตนั  ส าหรับผลผลิตเอทา

นอลจะมีจ านวน 34 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 5.95% และเฉพาะทางกลาง-ใตจ้ะเพิ่มข้ึน 3.33%  เป็น 31 พนัลา้น

ลิตร 

 

อฟัริกา 

  วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 รายงานวา่ The state-run General Authority for Supply Commodities  

(GASC) ของอียปิตจ์ะเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายขาวอยา่งนอ้ย 50,000 ตนั  ก าหนดรับมอบภายในวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ์ 2560  โดยก าหนดใหผู้เ้สนอขายเสนอราคาในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559  อน่ึง บริษทัไดท้  าการยกเลิก

การประมูลเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2559  หลงัจากไดรั้บราคาเสนอขายเพียงรายเดียว 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี  13  ธนัวาคม 2559 สถาบนัเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเกษตรของออสเตรเลีย (ABARES) 

คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2559/2560 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557/2558 ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 

พื้นท่ีเพาะปลูก (1,000 เฮคแต) 378 381 393 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 4,572 4,920 5,100 
น ้าตาลส่งออก (1,000 ตนั) 3,675 3,946 4,051 
มูลค่าส่งออก ( ลา้นเหรียญออสเตรเลีย) 1,643 1,922 2,361 
ราคาออ้ย (เหรียญออสเตรเลีย/ตนั) 40 44 51 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 นาย Sanjiv Babar ผูจ้ดัการสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลสหกรณ์ในรัฐ 

Maharashtra ของอินเดีย (The Maharashtra Cooperative Sugar Factories Federation) รายงานผลการผลิต

น ้าตาลของรัฐ Maharashtra ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม วา่มี

จ  านวน 1.34 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 1.78 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ทั้งน้ี 

ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากอตัราการหีบสกดัน ้าตาลไดล้ดลงจาก 10.09% ในปีท่ีแลว้ เป็น 9.79% ในปีน้ี  และคาด

วา่อาจจะผลิตน ้าตาลไดน้อ้ยกวา่ 5  ลา้นตนั  ขณะเดียวกนักระทรวงอาหารของอินเดียไดค้าดการณ์วา่ในฤดู

การผลิตน้ีรัฐ Maharashtra จะผลิตน ้าตาลได ้5.0 ลา้นตนั  ขณะท่ีสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) คาด

วา่จะสูงข้ึนเป็น 6.27 ลา้นตนั  ส าหรับผลผลิตน ้าตาลในปี 2558/2559  มีจ  านวน 8.4 ลา้นตนั  ลดลงจาก 10.5 

ลา้นตนั ในปีก่อนหนา้นั้น 

 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 สมาคมโรงงานน ้าตาลปากีสถาน (PSMA) คาดวา่ในปี 2559/2560  ปากีสถานจะ

ผลิตน ้าตาลได ้5.5 ลา้นตนั  จากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 70 ลา้นตนั  โดยสตอ็คตน้ปียกมา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  มี

จ  านวน 1.2 ลา้นตนั  และปริมาณการบริโภคภายในประเทศมีจ านวน 5 ลา้นตนั  ดงันั้น หากไม่มีการส่งออกจะท า

ใหส้ตอ็คปลายปีมีจ านวน 1.7 ลา้นตนั  ดงันั้น PSMA จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมติัใหโ้รงงานส่งออกน ้าตาล 

500,000 ตนั  ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

 

วจิารณ์และความเห็น 

                ในสัปดาห์น้ีราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลงจากสัปดาห์ก่อน ตาม

แรงขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  โดยตลาดถูกกดดนัจากผลผลิตน ้าตาลปริมาณมาก  ซ่ึงเร่ิมมี

การคาดการณ์วา่ในปี 2560/2561  จะเกิดสภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) หลงัจากท่ีเกิดผลผลิต

น ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2 ปีติดต่อกนั  นอกจากนั้นยงัมีแรงขายตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  รวมถึงค่าเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน  หลงัจากเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดป้ระกาศข้ึน

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% แรงขายท่ีมีเขา้มาอยา่งหนกั กดดนัใหร้าคาน ้าตาลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลง

ถึงระดบัต ่าสุดท่ี 17.84 เซนต ์ (8 ธนัวาคม 2559) นบัวา่ต ่าสุดในรอบ 6 เดือนคร่ึง  ส าหรับสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559  ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ซ้ือน ้าตาลสุทธิ (Net Long) เป็น

จ านวน  
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154,567 ล็อต หรือประมาณ 7.85 ลา้นตนั  ลดลงจากเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 ท่ีเคยถือ Net Long สูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ถึง 348,218 ล็อต  หรือประมาณ 17.69 ลา้นตนั ส าหรับในระยะสั้น ๆ หากปัจจยัพื้นฐาน   ต่าง ๆ 

ของตลาดยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายของ

กลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

 

................................................ 

 

 

ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

19  ธันวาคม 2559 

  
 


