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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  18 - 22  มีนาคม  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 18 - 22 มีนาคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 12 ของปี 

2562 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนจากสัปดาห์ก่อน โดยในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

เพิ่มข้ึนจากการท่ีค่าเงินเรียลของบราซิลแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และราคาน ้ามนัดิบท่ีพุง่ข้ึนสู่

ระดบัสูงสุดในรอบ 4 เดือน ซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัไป

ผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้าตาล หลงัจากนั้นราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลงเม่ือสมาคมการคา้น ้าตาลของ

อินเดีย (AISTA) ไดป้รับเพิ่มประมาณการการผลิตน ้าตาลของอินเดียปี 2561/2562 เป็น 32.6 ลา้นตนั จาก 31.5 

ลา้นตนั เม่ือประมาณการเดือนมกราคม และมากกวา่การคาดการณ์ของสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดีย (ISMA) 

ซ่ึงอยูท่ี่ 30.7 ลา้นตนั ขณะท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัลง ซ่ึงอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความ

สนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล แมว้า่ค่าเงินเรียลของบราซิลจะแขง็ค่าข้ึนในรอบ 1 สัปดาห์คร่ึง

เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง จากการคาดการณ์ของสมาคม

น ้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) วา่การส่งออกน ้าตาลของอินเดียอาจต ่ากวา่ท่ีรัฐบาลคาดการณ์ โดยคาดการณ์วา่

อินเดียจะส่งออกน ้าตาลปี 2561/2562 จ านวน 3.0-3.5 ลา้นตนั ต ่ากวา่โควตาท่ีก าหนดไว ้5 ลา้นตนั  ขณะท่ีเงิน

เรียลของบราซิลท่ีมีค่าอ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ไดก้ระตุน้การส่งออกน ้าตาลของบราซิล ราคา

น ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.43-12.87 เซนต ์

และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี  12.57 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.05 เซนต ์หรือ 0.40%  และราคาน ้าตาลตาม

สัญญาเดือนกรกฎาคม 2562  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.65-13.03 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 12.74 เซนต ์ เพิ่มข้ึน 

0.06 เซนต ์ หรือ 0.47% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
22 มีนาคม  2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
15 มีนาคม  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภาคม 2562 12.87 12.43 12.57 12.52 +0.05 
กรกฎาคม 2562 13.03 12.65 12.74 12.68 +0.06 
ตุลาคม 2562 13.35 13.00 13.07 13.03 +0.04 
มีนาคม 2563 14.22 13.91 13.94 13.92 +0.02 

 



www.sugarzone.in.th 

 

-2- 

 

พฤษภาคม  2563 14.30 14.02 14.04 14.05 -0.01 
กรกฎาคม 2563 14.37 14.09 14.11 14.14 -0.03 
ตุลาคม 2563 14.51 14.23 14.25 14.32 -0.07 
มีนาคม 2564 15.03 14.73 14.74 14.87 -0.13 
พฤษภาคม  2564 15.04 14.76 14.72 14.86 -0.14 
กรกฎาคม  2564 15.01 14.69 14.71 14.86 -0.05 
ตุลาคม  2564 14.13 14.91 14.84 14.98 -0.14 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 22 มีนาคม  2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เกษตรกร

ยเูครนเร่ิมเพาะปลูกบ้ีทในฤดูการผลิตปี 2562 แลว้  โดยเร่ิมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม เร็วกวา่เม่ือปีก่อน ซ่ึงคาดวา่

ในปี 2562 จะหวา่นบ้ีทจ านวน 220,000 แฮคแต  ทั้งน้ี ในปี 2561 ปริมาณบ้ีทของยูเครนมีจ านวน 13.649 ลา้น

ตนั  ผลผลิตอยูท่ี่ 49.78 ตนั/แฮคแต  และพื้นท่ีเก็บเก่ียวมีจ านวน 274,300 แฮคแต ซ่ึงนอ้ยกวา่พื้นท่ีเพาะปลูก

บ้ีทซ่ึงมีจ านวน 275,800 แฮคแต 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2562 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 34,167 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลง 16% จากในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกน ้าตาล
จ านวน 274,100 ตนั ลดลง 6% จาก 290,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   
 วนัท่ี 20 มีนาคม 2562  รายงานผลผลิตน ้าตาลของโปแลนดใ์นปี 2561/2562 มีจ านวน 2,191,346 
ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลง 5.3% จาก 2,313,069 ตนั ในปี 2560/2561  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทในปี 2561 
เพิ่มข้ึนเป็น  239,400 แฮคแต  จาก 232,000 แฮคแต ในปี 2560 แต่ความแหง้แลง้ ส่งผลใหผ้ลผลิตบ้ีทเฉล่ีย
ลดลงเหลือ 59.69 ตนั/แฮคแต จาก 68.62 ตนั/แฮคแต  ส่วนเปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 17.8% จาก 16.5%  
โปแลนดผ์ลิตน ้าตาลในช่วง 25 สิงหาคม – 18 มกราคม รวมระยะเวลา 146 วนั  และระยะเวลาในการผลิตอยู่
ท่ี 117 วนั ลดลงจาก 128 วนั ในปีก่อน 
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 วนัท่ี 20 มีนาคม 2562  กระทรวงเกษตรและอาหารของเบลารุสก าหนดเป้าหมายในการผลิตบ้ีทใน
ปี 2562 ไวท่ี้ 5.0 ลา้นตนั  และในปี 2561 เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทได ้4.806 ลา้นตนั ลดลงจาก 4.989 ลา้นตนั ใน
ปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 47.6 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 50.0 ตนั/แฮคแต  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทเพิ่มข้ึนเป็น 
101,000 แฮคแต จาก 99,800 แฮคแต  
  

ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 20 มีนาคม 2562  ส านกังานสถิติของฟินแลนดร์ายงานวา่ในปี  2561 ฟินแลนด์เก็บเก่ียวบ้ีทได ้
355,400 ตนั  ลดลงจาก 430,300 ตนั ในปีก่อน  พื้นท่ีเก็บเก่ียวมีจ านวน 9,800 แฮคแต ลดลงจาก 11,800 แฮค
แต  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่  35.54 ตนั/แฮคแต  ลดลงจาก 36.55 ตนั/แฮคแต  ส าหรับผลผลิตน ้าตาลจะอยูท่ี่
ประมาณ 51,000 ตนั  ลดลงจาก 65,000 ตนั ในปีก่อน 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2562  Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดวา่ผลผลิต
น ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2561/2562 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม จะมีจ านวน 5.164 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล
ทรายขาว) ไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณการเม่ือเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์  แต่ลดลง 17.2% จาก 6.237 
ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2560/2561 โดยผลผลิตบ้ีทจะลดลงเหลือ 39,374,845 ตนั (ท่ีปริมาณน ้าตาล 16%) จาก 
46,300,141 ตนั ในปีก่อน 
 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 21 มีนาคม  2562  Sader ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   
เพียง ณ วนัท่ี  16 มีนาคม 2562  ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 447,759 454,327 -1.45 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 34,844,792 33,853,569 +2.93 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,760,207 3,748,930 +0.30 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.79 11.07 -2.55 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.40 8.25 +1.77 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.82 74.51 +4.44 
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 วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2562 ได ้ 40,475 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 
38,667 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  627,211 ตนั ลดลง 
4.72% จาก 658,284 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.54% ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน 
 วนัท่ี 18 มีนาคม 2562 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2562  ได ้123,808 ตนั (tel quel) ลดลงจาก 125,473 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 124,156 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ าตาลในปี 2561/2562  

มีจ านวน  2,021,983 ตนั  เพิ่มข้ึน 0.45% จาก 2,012,830 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

114.65 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 3.50%  จาก 110.78 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.26 ตนั/

แฮคแต เพิ่มข้ึน 5.72%  จาก 11.60 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

  
อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 22 มีนาคม  2562  Copersucar รายงานวา่ในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล

ปริมาณออ้ยเขา้หีบอาจจะเพิ่มข้ึนเป็น 580-590 ลา้นตนั จาก 572 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 เน่ืองจากอายขุอง

ออ้ยและสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย และคาดวา่จะใชอ้อ้ยผลิตน ้าตาลประมาณ 36-38%  ผลผลิตน ้าตาลจะมี

จ านวน 26-28 ลา้นตนั  (เทียบกบั 26 ลา้นตนั ในปี 2561/2562) ผลผลิตเอทานอลคาดวา่จะมีจ านวน 30.3-31.0 

พนัลา้นลิตร (30.9 พนัลา้นลิตร ในปี 2561/2562)  ผลผลิตน ้าตาลจะเท่ากบั 135-136 กิโลกรัม/ตนัออ้ย 

 วนัท่ี  20  มีนาคม  2562   JOB Economia รายงานวา่ในปี 2562/2563 ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิล
จะผลิตน ้าตาลได ้26.5-27.5 ลา้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 26.5 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 และคาดวา่ปริมาณ
ออ้ยเขา้หีบจะลดลงเหลือ 562-568 ลา้นตนั จาก 570 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 และยงัคาดวา่โรงงานจะจดัสรร
ออ้ยจ านวน 37% ส าหรับผลิตน ้าตาล เพิ่มข้ึนจาก 35% ในปี 2561/2562  ส่วนผลผลิต       เอทานอลจะลดลง
เหลือ 28-29 พนัลา้นลิตร จาก 30.5 พนัลา้นลิตร ในปี 2561/2562 
 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 20 มีนาคม  2562  The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงานวา่ 
ในปี 2561  ออสเตรเลียผลิตน ้าตาลได ้4,724,520 ตนั เพิ่มข้ึน 5.4% จาก 4,480,571 ตนั ในปี 
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ก่อน ส่วน พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยมีจ านวน 382,498 แฮคแต เพิ่มข้ึน 1.4% จาก 377,101แฮคแต ในปีก่อน   แต่
ผลผลิตออ้ยเฉล่ียลดลงต ่าสุดในรอบ 5 ปี  ท่ี 84.95 แฮคแต/ตนั จาก 88.44 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ปริมาณออ้ย
เขา้หีบมีจ านวน 32,492,122 ตนั  ลดลง 2.6% จาก 33,349,541 ตนั ในปีก่อน ค่าความหวานเฉล่ีย (CCS) อยูท่ี่ 
14.30% ซ่ึงสูงสุดในรอบ 9 ปี  และจาก 13.27% .ในปีก่อน 
   
เอเชีย 

 วนัท่ี  22  มีนาคม  2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  3 มีนาคม  2562 ดงัน้ี   

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 15,858,723 14,940,238 +6.15 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 1,472,174 1,282,931 +14.75 
โมลาส (ตนั) 658,558 610,099 +7.94 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 9.28 8.59 +8.10 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.15 4.08 +1.69 

 
 วนัท่ี  19  มีนาคม  2562 The All India Sugar Trade Association (AISTA)  ของอินเดียคาดวา่ในฤดู
การผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้ 32.6 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) 
เพิ่มข้ึนจาก 31.5 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม  ขณะท่ี F.O. Licht ไดค้าดการณ์ไวท่ี้ 32.6 ลา้น
ตนั เม่ือเดือนก่อน ซ่ึงหมายความวา่ผลผลิตจะสูงกวา่ 32.5 ลา้นตนัในปีก่อน และสมาคมโรงงานน ้าตาล
อินเดีย (ISMA) ยงัไม่ไดป้รับปรุงประมาณการซ่ึงล่าสุดอยูท่ี่ 30.7 ลา้นตนั 
 วนัท่ี  18  มีนาคม  2562 ISMA รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนาคม  2562  โรงงาน
น ้าตาลอินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 2.579 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 2.643 ลา้นตนั ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน และลดลงจาก 2.838 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ รวมผลผลิต
น ้าตาลทั้งหมดในปี 2561/2562  ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562 มีจ านวน 27.347 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 25.820 
ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 373 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต นอ้ยกวา่ 93 โรงงานในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน 
และนอ้ยกวา่ 26 โรงงาน ในปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต 116 โรงงาน 
(จาก 117 โรงงาน)  ผลิตน ้าตาลได ้8.414 ลา้นตนั ลดลงเล็กนอ้ยจาก 8.439 ลา้นตนั ในเวลาเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ ส่วนรัฐ  
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 Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้10.008 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 624,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงาน 60 โรงงาน
ท่ีหยดุการผลิต ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมีนาคม เทียบกบั 20 โรงงานในปีก่อน คงเหลือโรงงานท่ี
ด าเนินการผลิต 110 โรงงาน จาก 195 โรงงาน  และเทียบกบั 149 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปีก่อน (38 
โรงงานท่ีหยดุการผลิต)  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 4.245 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.510 ลา้นตนั ในปี
ก่อน  โดยมีโรงงาน 11 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต และ 56 โรงงานไดห้ยดุด าเนินการผลิต ขณะท่ีปีก่อนมี
โรงงาน 17 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต และ 548 โรงงานท่ีหยดุการผลิต รัฐ  Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้
540,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 433,000 ตนั ในปีก่อน มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 29 โรงงาน มากกวา่ปีก่อน 2 
โรงงาน รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้าตาลได ้ 980,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 910,000 ตนั (มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 14 
โรงงาน จาก 15 โรงงานในปีก่อน)  รัฐ Andhra Pradesh และ Telangana ผลิตน ้าตาลได ้650,000 ตนั โดยมี
โรงงาน 25 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต เทียบกบั 640,000 ตนั มีโรงงาน 22 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  ในปีก่อน 
รัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้665,000 ตนั  รัฐ Punjab ผลิตน ้ าตาลได ้545,000 ตนั รัฐ  Haryana ผลิตน ้าตาลได ้
490,000 ตนั รัฐ  Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้ 475,000 ตนั และรัฐ Uttarakhand ผลิต
น ้าตาลได ้ 295,000 ตนั   
   

วจิารณ์และความเห็น 

        ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือ 

เทียบกบัสัปดาห์ก่อน  ซ่ึงในวนัแรกของสัปดาห์ราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจากการท่ีค่าเงินเรียลของบราซิล

แขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ    และราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนซ่ึงส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและอาจ

กระตุน้ให้โรงงานน ้ าตาลของบราซิลหนัไปผลิตเอทานอลมากกวา่การผลิตน ้ าตาล หลงัจากนั้นราคาน ้ าตาลได้

ปรับตวัลดลงเม่ือจากสมาคมการคา้น ้ าตาลของอินเดีย (AISTA) ไดป้รับเพิ่มประมาณการการผลิตน ้ าตาลของ

อินเดียปี 2561/2562 เป็น 32.6 ล้านตนั จาก 31.5 ล้านตนั เม่ือประมาณการเดือนมกราคม  และมากกว่าการ

คาดการณ์ของสมาคมโรงงานน ้ าตาลอินเดียซ่ึงอยูท่ี่ 30.7 ลา้นตนั ขณะท่ีราคาน ้ ามนัปรับตวัลง ซ่ึงอาจกระตุน้

ให้โรงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล แมว้า่ค่าเงินเรียลของ

บราซิลจะแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ   และในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง  จากการ 
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คาดการณ์ของสมาคมน ้ าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) ว่าการส่งออกน ้ าตาลของอินเดียอาจต ่ ากว่าท่ีรัฐบาล

คาดการณ์ และคาดการณ์ว่าอินเดียจะส่งออกน ้ าตาลปี 2561/2562 จ านวน 3.0-3.5 ล้านตนั ต ่ากว่าโควตาท่ี

ก าหนดไว ้5 ลา้นตนั  ขณะท่ีเงินเรียลของบราซิลท่ีมีค่าอ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ไดก้ระตุน้การ

ส่งออกน ้ าตาลของบราซิล   ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

ปรากฎว่าไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 112,060 ล็อต หรือประมาณ 5.693 ลา้นตนั เทียบ

กบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short)  126,026 ล็อต หรือประมาณ 6.402 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น 

(12  มีนาคม 2562) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาด

วา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

25 มีนาคม  2562 

  
 
 
 
 
 
  

 


