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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  14 – 18   ตุลาคม 2562                       
           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 14 – 18  ตุลาคม 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 42  ของปี 

2562  ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยในช่วงแรกราคาน ้าตาล

ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการเขา้มาซ้ือสินคา้โภคภณัฑร์วมถึงน ้าตาลคืนจากตลาด (short-covering) ของกลุ่มกองทุน

และนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และราคาน ้าตาลยงัไดรั้บแรงสนบัสนุนจากข่าวกระทรวงพาณิชยข์องจีนก าลงัอนุญาตให้

บริษทัเอกชนน าเขา้น ้าตาลท่ีมีอตัราภาษีต ่าท่ีจดัสรรโควตาใหก้บับริษทัของรัฐบาล ซ่ึงอาจกระตุน้ใหจี้นน าเขา้

น ้าตาล จีนยงัคงโควตาน าเขา้น ้าตาลปี 2563 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2562 ท่ี 1.945 ลา้นตนั และจดัสรรใหก้บับริษทั

ของรัฐบาล 70% หลงัจากนั้นราคาไดรั้บปรับตวัลดลงเม่ือเงินเรียลอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 0.4% 

และราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลง 2.5% ส่งผลใหบ้ราซิลผลิตและส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน และจากข่าวท่ี Rabobank 

รายงานความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2563/2564 และท่ีส าคญัคาดการณ์การส่งออกน ้าตาลของ

อินเดียในปี 2564 ท่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีฝนตกชุกซ่ึงไดเ้ก้ือหนุนการเพาะปลูกออ้ยของอินเดียในฤดูการผลิตปี 

2563/2564  

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.20-12.62 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.32 เซนต ์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.09 เซนต ์ หรือ 0.73%   และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนพฤษภาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.31-12.72 เซนต ์  และปิดตลาดท่ี 12.41 

เซนต ์ลดลง 0.10 เซนต ์ หรือ 0.80%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
18 ตุลาคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
11 ตุลาคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2563 12.62 12.20 12.32 12.41 -0.09 
พฤษภาคม  2563 12.72 12.31 12.41 12.51 -0.10 
กรกฎาคม 2563 12.84 12.44 12.54 12.65 -0.11 
ตุลาคม 2563 13.07 12.68 12.78 12.88 -0.10 
มีนาคม 2564 13.63 13.26 13.36 13.45 -0.09 
พฤษภาคม  2564 13.67 13.35 13.41 13.49 -0.08 
กรกฎาคม  2564 13.70 13.39 13.45 13.50 -0.05 
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ตุลาคม  2564 13.82 13.52 13.59 13.59 0.00 
มีนาคม  2565 14.16 13.92 13.99 13.95 +0.04 
พฤษภาคม  2565 13.93 13.89 13.93 13.89 +0.04 
กรกฎาคม  2565 0.00 0.00 13.83 13.84 +0.01 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

 วนัท่ี 18  ตุลาคม 2562  F.O.licht ประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2562/2563 (ตุลาคม –กนัยายน) 

ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สตอ็คตน้ปี 78,216.8 78,805.7 69,300.2 71,463.3 80,657.1 
ผลผลิต 180,686.7 184,374.5 194,213.9 179,490.1 174,037.2 
การน าเขา้ 68,749.4 67,812.4 69,644.3 70,615.5 70,440.5 
การบริโภค 186,122.7 184,156.9 182,679.7 180,233.1 179,697.7 
การส่งออก 69,845.7 68,618.8 71,673.0 72,035.6 73,973.8 
สตอ็คปลายปี 71,684.5 78,216.8 78,805.7 69,300.2 71,463.3 
+/- ผลผลิต  -3,687.8 -9,839.4 14,723.8 5,452.9 -6,674.9 
+/- %  -2.00 -5.07 8.20 3.13 -3.69 
+/- การบริโภค 1,965.8 1,477.2 2,446.6 535.4 1,201.3 
+/-% 1.07 0.81 1.36 0.30 0.67 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 38.51 42.47 43.14 38.45 39.77 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-6,532.3 -588.9 9,505.5 -2,163.1 -9,193.8 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 18  ตุลาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครน รายงานวา่  เพียง      ณ 

วนัท่ี  17  ตุลาคม 2562 มีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 3.73 ลา้นตนั ผลิตน ้าตาลได ้ 537,000 ตนั    
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ณ ปัจจุบนัมีโรงงานน ้าตาลท่ีเปิดด าเนินการผลิต 31 โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 6 โรงงาน  อตัราการหีบสกดั 

14.40%    และเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีผลิตได ้596,400 ตนั จากปริมาณบ้ีท 4.52 ลา้นตนั อตัรา

การหีบสกดั 12.60% 

 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง  ณ วนัท่ี  

16 ตุลาคม  2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 58,600 แฮคแต หรือ 62.9%  ของพื้นท่ี

เพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) ลดลงจาก 60,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 2,797,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 2,700,700 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.73 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 44.80 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.64%  เพิ่มข้ึนจาก 16.63%  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ี

ทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 18  ตุลาคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        

ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 734,500 แฮคแต หรือ 64.2% ของ

พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ลดลงจาก 853,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 32.9 

ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 30.62 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25% อยูท่ี่ 44.76 ตนั/    แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 35.84 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 ขณะท่ี Soyuzrossakhar รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 ผลผลิตน ้าตาลมีจ านวน 3.0 ลา้นตนั 

มากกวา่ปีก่อน 0.3 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  ผลผลิตบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 23 ลา้นตนั  จากพื้นท่ี

เพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน 1.145 ลา้นแฮคแต  เป็นผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.6 ตนั/แฮคแค เพิ่มข้ึนจาก 36.0 ตนั/แฮคแต 

ในปีก่อน   เปอร์เซนตน์ ้าตาเพิ่มข้ึน 0.19%  อตัราการหีบสกดัเพิ่มข้ึน  0.37%   มีโรงงานน ้าตาลจ านวน 73 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต ส่วนโรงงานในรัฐ Korenovsky  และ Krasnodar  หยดุท าการผลิต 

 ตั้งแต่เร่ิมตน้การผลิตรัสเซียส่งออกน ้าตาลแลว้จ านวน 240,000 ตนั  โดยส่งออกไปยงัคาซคัสถาน 

120,000 ตนั, อาเซอร์ไบจาน 40,000 ตนั เบลารุส 37,000 ตนั ทาจิกิสถาน 29,000 ตนั  และประเทศอ่ืน ๆ 29,000 

ตนั 

  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 15  ตุลาคม 2562  Unica  รายงานวา่  ในปี 2562 บราซิลสูญเสียเงินจ านวน  1.4 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ จากการส่งออกหลงัจากท่ีอินเดียมีการอุดหนุนการส่งออก รวมการสูญเสียทั้งหมดส าหรับประเทศท่ี

ส่งออกน ้าตาลอยูท่ี่ 3.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ และในเดือนสิงหาคมองคก์ารการคา้โลก (WTO)  ไดจ้ดัตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปัญหาน้ี โดย Unica คาดวา่จะมีการตดัสินภายในกลางปี 2563 
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อฟัริกา 

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562  Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI). ของ

มอริเชียส รายงานผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้าตาลปีการผลิต 2562/2563 (มิถุนายน-พฤษภาคม) และเทียบกบัปี 

2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2562 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,848,728 2,080,847 -11.16 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 175,992 208,187 -15.46 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.08 11.53 -3.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.52 10.00 -4.80 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 82.40 72.10 +14.29 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 16  ตุลาคม 2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม 2562 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,349,654 1,364,817 -1.11 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 23,030.824 26,418,308 -12.82 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 76.20 81.31 -6.28 
CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 15.06 15.32  -1.70 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.84 14.18  -2.40 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 203,258 209,090  -2.79 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 3,187,466 3,746,116  -14.91 
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เอเชีย 

 วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562   ส านกัข่าวรอยเตอร์ รายงานวา่ โรงงานน ้าตาลของอินเดียก าลงัขายน ้าตาลเก่า

ของปี 2561/2562 ใหแ้ก่อิหร่าน หลงัจากท่ีรัฐบาลอินเดียใหค้วามช่วยเหลือเป็นเงินสดแแก่โรงงานท่ีส่งออก

ส่วนเกินออกไป   ผูค้า้กล่าววา่อินเดียมีการส่งออกน ้าตาลไปยงัอิหร่านจ านวน 350,000 ตนั ในเดือนตุลาคม-

ธนัวาคมท่ี 21,600  รูปี /ตนั (302 เหรียญสหรัฐฯ) เป็นการส่งแบบ FOB   และยงัท าสัญญาอีก 150,000 ตนั 

ส าหรับส่งออกไปยงัศรีลงักา  อฟักานิสถาน และแอฟริกา ท่ีราคา 315 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ก าหนดส่งมอบใน

ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 ขณะท่ีอินเดียไดอ้นุมติัเงินอุดหนุนจ านวน 10,448 รูปี/ตนั ส าหรับการส่งออก

น ้าตาล 6 ลา้นตนั ในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน) 

 วนัท่ี 16  ตุลาคม 2562  มีรายงานวา่โรงงานน ้าตาลของอินเดียมีเป้าหมายท่ีจะส่งออกน ้าตาลไปจีน

ประมาณ 50,000 ตนั  หลงัจากมีการตกลงกบัผูแ้ทนการคา้ระดบัสูงของจีนท่ีเพิ่งไปเยอืนอินเดียเม่ือไม่นานมาน้ี   

 นาย Sanjay Khatal กรรมการผูจ้ดัการของสหพนัธ์โรงงานน ้าตาลแห่งรัฐ Maharashtra กล่าววา่ นบัเป็น

คร้ังแรกของโควตาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นช่วงตน้ฤดูการผลิตน้ี ซ่ึงช่วยใหโ้รงงานตดัสินใจไดง่้ายข้ึนส าหรับการ

ส่งออกน ้าตาลลทรายดิบหรือน ้าตาลทรายขาวในฤดูการผลิตท่ีก าลงัจะมาถึงกบัจีน 

 ดว้ยความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนโรงงานน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh พึงพอใจกบัตลาดในประเทศ โดย

โควตาการส่งออกน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra และรัฐ  Karnataka จะเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ ขณะท่ีรัฐบาล

กลางไดก้ าหนดโควตาการส่งออกของอินเดียไวท่ี้ 6.0 ลา้นตนั ส าหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพิ่มข้ึนจาก 5.0 

ลา้นตนั  ในปีก่อน  ซ่ึงมีการส่งมอบไปแลว้ประมาณ 3.5 ลา้นตนั 

 วนัท่ี 15  ตุลาคม 2562  กระทรวงพาณิชยข์องจีนรายงานวา่  ในปี 2563 จีนก าหนดโควตาน าเขา้

น ้าตาลไวท่ี้ 1.945 ลา้นตนั  ไม่เปล่ียนแปลงจากปีท่ีผา่นมา  และประมาณ 70% จะจดัสรรใหแ้ก่บริษทัของ

รัฐบาล และบริษทัท่ียืน่ขอโควตาจะตอ้งมีก าลงัการผลิตน ้าตาลทรายดิบ  600 ตนั/วนั ข้ึนไปในปี 2561 หรือขาย

น ้าตาลทรายไดมู้ลค่า 450 ลา้นหยวน (63.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ระหวา่งปี   

โควตาน ้าตาลของจีนผกูพนักบัขอ้ตกลงต่อองคก์ารการคา้โลก (WTO) การน าเขา้ภายในโควตาจะมีการ

ลดภาษีลงเหลือ 15%  เม่ือเทียบกบัท่ีอยูน่อกโควตาจะตอ้งเสียภาษี 50% 

 วนัท่ี 14  ตุลาคม 2562    ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ การปราบปรามการลกัลอบน าเขา้น ้าตาลใน

ประเทศจีนไดส่้งผลใหต้ลาดน ้าตาลในภูมิภาคอ่ืน ๆ ในเอเชียตอ้งด้ินรนเพื่อรองรับน ้าตาลส่วนเกิน น ้าตาลท่ี

ลกัลอบน าเขา้มาในประเทศจีนเช่ือวา่ส่วนใหญ่จะผลิตในอินเดียหรือไทย และส่งออกไปยงัเมียนม่า ลาว หรือ

เวยีดนามก่อนน าเขา้สู่จีนแผน่ดินใหญ่ 
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 นาย Wang Weidong นกัวเิคราะห์น ้าตาลทางภาคใตข้องจีนคาดวา่กระแสข่าวเหล่าน้ี ในปีน้ีการลบัลอบ

น่าจะลดลงคร่ึงหน่ึงเหลือประมาณ 800,000 ตนั เทียบกบั 1.5 – 2.8 ลา้นตนั ในปีก่อน ท่ีถูกลกัลอบน าเขา้ 

 การปราบปรามดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากปักก่ิงตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัจากภาคอุตสาหกรรมในการขยาย

อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลหลงัจากในปี 2563 และรักษาระดบัอตัราการอนุญาตน าเขา้ในประเทศจีนท่ีต ่าเป็น

ประวติัการณ์ โดยผูค้า้กล่าววา่การปราบปรามคงจะด าเนินต่อไป ถา้จีนเปิดตลาดอยา่งสมบูรณ์  อุตสาหกรรม

น ้าตาลภายในประเทศจะประสบปัญหาตามมา 

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 จีนใชม้าตราการอตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลท่ีสูงต่อประเทศผูส่้งออกรายใหญ่

ดว้ยและเร่ิมเรียกเก็บภาษีอตัราพิเศษจากการน าเขา้น ้าตาลนอกโควตา้จากแหล่งผลิตทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 

2561 และดว้ยมาตรการปราบปรามการลกัลอบน าเขา้น ้าตาลของจีน ท าให้ราคาน ้าตาลทรายขาวภายในปีน้ี

เพิ่มข้ึน 20%  หลงัจากราคาลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 4 ปี  การปราบปรามการลกัลอบน าเขา้ของจีนมีผล

ใหส้ตอ็คน ้าตาลของไทยเพิ่มข้ึน ซ่ึงบางส่วนไดเ้ขา้สู่ตลาดโลกในช่วงกลางปีน้ี  

 

วจิารณ์และความเห็น 

          การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวน และปรับตวั

ลดลง โดยในช่วงแรกราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการเขา้มาซ้ือสินคา้โภคภณัฑ์รวมถึงน ้าตาลคืนจากตลาด 

(short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  และข่าวกระทรวงพาณิชยข์องจีนก าลงัอนุญาตให้

บริษทัเอกชนน าเขา้น ้าตาลท่ีมีอตัราภาษีต ่าท่ีจดัสรรโควตาใหก้บับริษทัของรัฐบาล ซ่ึงอาจกระตุน้ใหจี้นน าเขา้

น ้าตาล จีนยงัคงโควตาน าเขา้น ้าตาลปี 2563 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2562 ท่ี 1.945 ลา้นตนั และจดัสรรใหก้บั

บริษทัของรัฐบาล 70% และจากเงินเรียลท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวั

ลดลง 2.5% กระตุน้ใหบ้ราซิลผลิตและส่งออกน ้าตาลเพิ่มข้ึน ท าใหใ้นช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง จาก

ข่าว Rabobank รายงานความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2563/2564 และคาดการณ์การส่งออก

น ้าตาลของอินเดียในปี 2564 ท่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีฝนตกชุกซ่ึงไดเ้ก้ือหนุนการเพาะปลูกออ้ยของอินเดียในฤดู

การผลิตปี 2563/2564  

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋  

ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) จ านวน 176,545  ล็อต หรือประมาณ 8.968  ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ 

(Net Short) จ านวน 170,538 ล็อต หรือประมาณ 8.663 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (8 ตุลาคม 2562)   และเทียบ

กบั 225,812 ล็อต หรือประมาณ 11.471 ลา้นตนั ซ่ึงมากสุดเป็นประวติัการณ์ (17 กนัยายน 2562) 
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 ตามสถานะการถือตัว๋ซ้ือของกองทุนท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหต้ลาดน ้าตาลปรับตวัลดลง ปัจจยัพื้นฐานต่าง 

ๆมีการเปล่ียนแปลงไมม่ากนกั การเคล่ือนไหวในตลาดน ้าตาลยงัคงยดึตามความเคล่ือนไหวของกองทุนในช่วง   

สั้น ๆ น้ี 

  

 

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

 

 
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       
21 ตุลาคม  2562    
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แต่ในช่วงที่ผ่านมาตลาดน้้าตาลปรับขึ้นมาจากการที่กองทุนลดปริมาณตั๋วขายจาก 225,812 ล็อต เมื่อวันที่ 17 

กันยายน 2562  มาเหลืออยู่ที่ 147,199 ล็อต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท้าให้ราคาน้้าตาลในตลาดโลกปรับขึ้นในช่วงที่

ผ่านมา  ยังคาดกว่ากองทุนจะยังเป็นปัจจัยหลักในการปรับตัวของราคาในช่วงใกล้ ๆ นี้ต่อไป 

 


