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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  21 - 25  มกราคม  2562 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (21 - 25  มกราคม 2562) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ของปี 

2562 ตลาดเปิดท าการเพียง 4 วนั  โดยในวนัท่ี 21 มกราคม 2562  ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนั Martin Luther 

King JR. ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวข้ึนลงค่อนขา้งผนัผวน และปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย

ในช่วงแรกราคาไดป้รับตวัลดลง จากราคาน ้ามนัท่ีลดลงท่ีเป็นผลลบต่อราคาเอทานอล    และความกงัวลวา่

เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียไดป้รับลดประมาณการ

ผลผลิตน ้าตาลปี 2561/2562 ลงเหลือ 30.7 ลา้นตนั จาก 31.75 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือนตุลาคม  ขณะท่ี 

Unica รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 16 มกราคม 

2562 มีจ านวน 26.350 ลา้นตนั  ลดลงจาก 35.832 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 30.203 

พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึนจาก 25.265 พนัลา้นลิตร  ในปีก่อน และตลาดยงัคงใหค้วามสนใจต่อสภาพอากาศใน

บราซิล หลงัเกิดภาวะแหง้แลง้ในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเม่ือไม่นานน้ี  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลไดป้รับตวั

ลดลง เน่ืองจากน ้าตาลถูกซ้ือขายในตลาดปริมาณจ านวนมาก โดยดีลเลอร์คาดวา่จะมีน ้าตาลมากข้ึนจาก

ประเทศไทยเขา้สู่ตลาด   ช่วยเร่งให้ราคาลดลงเร็วข้ึน นอกจากน้ีตลาดยงัคงมีความกงัวลวา่น ้ามนัเบนซินใน

สหรัฐฯ จะท าให้ราคาเอทานอลลดลง และกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิต

น ้าตาลแทนการผลิต เอทานอล ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 12.37-13.08 เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.44 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.59 เซนต ์หรือ 

4.53% และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.52-13.20 เซนต ์ และปิด

ตลาดท่ี  12.59 เซนต ์ลดลง 0.57 เซนต ์หรือ 4.33% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
25 มกราคม 2562 

ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
18 มกราคม 2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.08 12.37 12.44 13.03 -0.59 
พฤษภาคม 2562 13.20 12.52 12.59 13.16 -0.57 
กรกฎาคม 2562 13.33 12.69 12.75 13.30 -0.55 
ตุลาคม 2562 13.62 13.01 13.07 13.60 -0.53 
มีนาคม 2563 14.27 13.73 13.79 14.24 -0.45 
พฤษภาคม  2563 14.29 13.76 13.82 14.23 -0.41 
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กรกฎาคม 2563 14.30 13.78 13.84 14.23 -0.39 
ตุลาคม 2563 14.41 13.90 

90 

13.97 14.35 -0.38 
มีนาคม 2564 14.78 14.33 14.41 14.75 -0.34 
พฤษภาคม  2564 14.71 14.50 14.37 14.71 -0.34 
กรกฎาคม  2564 14.69 14.58 14.33 14.69 -0.36 
ตุลาคม  2564 14.74 14.74 14.40 14.78 -0.38 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

 

 วนัท่ี 23 มกราคม 2562 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 75,492.5 68,739.5 71,235.2 80,537.1 79,010.2 
ผลผลิต 185,032.4 193,178.0 179,496.9 174,061.9 180,729.7 
การน าเขา้ 68,953.0 69,589.5 70,649.8 71,609.9 64,555.6 
การบริโภค 186,375.5 183,636.8 180,477.9 179,967.8 178,663.5 
การส่งออก 69,466.1 72,377.7 72,164.6 75,005.9 65,094.9 
สตอ็คปลายปี 73,636.2 75,492.5 68,739.5 71,235.2 80,537.1 
+/- ผลผลิต  -8,145.6 13,681.1 5,435.0 -6,667.8 -784.8 
+/- %  -4.22 7.62 3.12 -3.69 -0.43 
+/- การบริโภค 2,738.7 3,158.9 510.1 1,304.3 2,583.0 
+/-% 1.49 1.75 0.28 0.73 1.47 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 
39.51 41.11 38.09 39.58 45.08 

น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

-1,856.3 6,753.0 -2,495.7 -9,301.9 1,526.9 
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ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2562   The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ เพียง 

ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2562 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้5,850,000 ตนั  (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 

6,319,600 ตนั  โดยมีบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตจ านวน 38.42 ลา้นตนั  ลดลงจาก 44.91 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 15.23% เพิ่มข้ึนจาก 14.07% ในปีก่อน   ผลผลิตขั้นสุดทา้ยคาดวา่

จะสูงถึง 5.95 ลา้นตนั นอ้ยกวา่ปี 2560/2561 จ านวน 610,000 ตนั ปริมาณบ้ีท ลดลงเหลือ 39.31 ลา้นตนั จาก 

46.44 ลา้นตนั  

 วนัท่ี 25 มกราคม 2562  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่เพียง        
ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2562 บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตมีจ านวน 12.58 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้1,706,300 
ตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.56% ลดลงจาก 14.37% ในปีก่อน และคาดวา่ในปี 2561/2562 ยเูครนจะผลิต
น ้าตาลได ้1.75 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.14 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 

วนัท่ี  21 มกราคม 2562 คณะกรรมการสถิติแห่งชาติของเบลารุสรายงานวา่เม่ือเดือนธนัวาคม 2561  

เบลารุสผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 145,500 ตนั  ลดลงจาก 152,700 ตนั ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 157,600 

ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2561  เบลารุสผลิตน ้าตาลได ้637,900 ตนั  ลดลงจาก 737,900 

ตนั ในปีก่อน  ตวัเลขดงักล่าวรวมผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทและน ้าตาลรีไฟน์ท่ีมาจากน ้าตาลทรายดิบท่ีน าเขา้ 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 21  มกราคม  2562  สหภาพยโุรปอนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลจากประเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง 

EPA / EBA ประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2562 จ านวน 992 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 2,603 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อนหนา้นั้น  รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อนุญาตให้น าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 239,271 

ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 188,760 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (74,327 ตนั) ฟิจิ 

(43,000 ตนั) และเบลีซ (32,649 ตนั) 

 
อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 24 มกราคม 2562  มีรายงานวา่ เอลซลัวาดอร์ผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2562 ได ้37,682 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก  
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40,150 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562  มีจ านวน  310,669 ตนั ลดลงจาก 

354,512 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลลดลงมาอยูท่ี่  11.06% จาก 11.19% ในปี

ก่อน 

 วนัท่ี 23 มกราคม 2562  Sader  ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562   

เพียง ณ วนัท่ี 19  มกราคม 2562  ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 196,495 209,059 -6.01 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 15,753,606 16,319,357 -3.47 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,552,826 1,701,070 -8.71 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.86 10.42 -5.44 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.90 8.14 -2.88 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 80.17 78.06 +2.71 

 

 วนัท่ี  21 มกราคม 2562  มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกายน-ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2562  ได ้120,783 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 

119,797 ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 123,832 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาลใน

ปี 2561/2562  มีจ านวน  1,038,834 ตนั เทียบกบั 1,030,410 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ย

อยูท่ี่ 116.47 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 113.47 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.33 ตนั/แฮค

แต เพิ่มข้ึนจาก 11.70 ตนั/แฮคแต 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 มกราคม 2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มกราคม 2562  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของมกราคม ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 0.524 0.166 +215.66 562.675 583.406 -3.55 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.11 0.300 +66.67 26.350 35.832 -26.46 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 0.700 0.420 +66.18 30.203 25.265 +19.54 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 103.53 104.86 -1.27 138.61 137.36 +0.91 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

21.89 17.01 +28.69 35.46 46.93 -24.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

78.11 82.99 -5.88 64.54 53.07 +21.61 
 

เอเชีย 

วนัท่ี 24 มกราคม 2562 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนธนัวาคม  

2561 มีจ านวน 170,000  ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึน 50%  จากเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่เพิ่มข้ึน 25.8%  ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 

850,000  ตนั เพิ่มข้ึนจาก 459,100 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงไม่ไดร้วมถึงน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้

จากประเทศเมียนมาร์  เวยีดนาม  และไตห้วนั 

 วนัท่ี  21 มกราคม 2562 สมาคมน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยและบ้ีทใน

ปี 2561/2562   ในเดือนตุลาคม-ธนัวาคม  และเทียบกบัปี 2560/2561 ดงัน้ี 

                                                   หน่วย : 1,000 ตนั, มูลค่าน ้าตาลทรายขาว 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 

ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ย  1,371.7 1.378.1 

ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีท 1.029.1 945.5 

     รวม 2,400.8 2,323.6 

 

 วนัท่ี  22  มกราคม 2562  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์

ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี   
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 7,706,429 7,269,551 +6.01 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 688,364 620,553 +10.93 
โมลาส (ตนั) 308,815 283,498 +8.93 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.93 8.54 +4.64 
ผลผลิตโมลาส (%) 4.01 3.90 +2.75 

 

 วนัท่ี 21 มกราคม 2562 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) ไดล้ดการคาดการณ์การผลิต

น ้าตาลทั้งหมดในฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน เหลือ 30.7 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 

31.5 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือนตุลาคม  เน่ืองจากการเพาะปลูกท่ีแยล่ง ในรัฐ Uttar Pradesh   และเม่ือเดือนตุลาคม 

ประมาณการวา่ไดน้ าน ้าตาลจ านวน 500,000 ตนั เพื่อผลิตเอทานอลผา่นกากน ้าตาล ‘B’ จากผลผลิตน ้าตาล 

32.0 ลา้นตนั และในเดือนกรกฎาคม ISMA ไดค้าดการณ์คร้ังแรกผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในฤดูการผลิตน้ีจะ

มีจ านวน 35.0-35.5 ลา้นตนั ส าหรับรายงาน ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมกราคม  2562  โรงงานน ้าตาล

อินเดียผลิตน ้าตาลได ้ 3.634 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 3.201 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงจาก 

4.00 ลา้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคม    รวมผลผลิตน ้าตาลทั้งหมดถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562 มี

จ านวน 14.686 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 13.557 ลา้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 510 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

มากกวา่ 9 โรงงานในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน และมากกวา่ 6 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ISMA 

ช้ีใหเ้ห็นในปีน้ีโรงงานเปิดหีบเร็วกวา่ปีก่อนและผลผลิตไดเ้พิ่มข้ึน โดยใน  รัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงาน 117 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มีออ้ยเขา้หีบจ านวน 38.21 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 4.193 ลา้นตนั  และลดลง

เล็กนอ้ยจาก 4.365 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลผลิตออ้ยลดลง และคาดวา่ในฤดูการ

ผลิตน้ีรัฐ  Uttar Pradesh ผลผลิตน ้าตาลจะลดลงเหลือ 11.286 ลา้นตนั จาก 12.045 ลา้นตนั ในปีก่อน  เทียบกบั

ในเดือนตุลาคมท่ีคาดวา่ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 12.1 ลา้นตนั   รัฐ  Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้5.725 ลา้น

ตนั  เพิ่มข้ึน 700,000 ตนั เม่ือเทียบกบั    ปีก่อน  มีโรงงาน 188 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีก่อน 5 

โรงงาน  และเม่ือส้ินสุดฤดูการผลิต คาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 9.5 ลา้นตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจากประมาณ

การคราวก่อน แต่ลดลงจาก 10.723 ลา้นตนั ในปีก่อน  รัฐ Karnataka  ผลิตน ้าตาลไดจ้นถึงกลางเดือนมกราคม 

2.676 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.135 ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงงาน 65 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ 3 โรงงาน

ในปีก่อน และคาดวา่ในปี 2561/2562 รัฐ Karnataka จะผลิตน ้าตาลได ้4.2 ลา้นตนั  แทบไม่เปล่ียนแปลงจากท่ี

คาดการณ์เม่ือ 
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เดือนตุลาคม แต่เพิ่มข้ึนจาก 3.752 ลา้นตนั ในปีก่อน  รัฐ  Tamil Nadu ผลิตน ้าตาลได ้200,000 ตนั  รัฐ  Gujarat  

ผลิตน ้าตาลได ้530,000 ตนั รัฐ Bihar  ผลิตน ้าตาลได ้324,000 ตนั  รัฐ Andhra Pradesh และ Telangana  ผลิต

น ้าตาลได ้310,000  ตนั    รัฐ Punjab ผลิตน ้าตาลได ้200,000 ตนั   รัฐ Haryana ผลิตน ้าตาลได ้220,000 ตนั   รัฐ  

Uttarakhand ผลิตน ้าตาลได ้ 135,000 ตนั  และในรัฐ Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้าตาลได ้165,000 

ตนั  รวมผลผลิตน ้าตาลในรัฐเหล่าน้ีคาดวา่จะสูงถึง 6.2 ลา้นตนั มากกวา่ปีก่อน  250,000 ตนั   ส่วนการส่งออก

ทั้งหมดคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 3.0-3.5 ลา้นตนั ต ่ากวา่โควตาส่งออกขั้นต ่าท่ีก าหนด (MIEQ) ท่ี 5.0 ลา้นตนั 

ยกเวน้โควตา้การส่งออกท่ีไดรั้บจากรัฐบาล และโรงงานน ้ าตาลท่ีไม่ตรงกบัโควตา้  เงินคา้งค่าออ้ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ประมาณ  190 พนัลา้นรูปี (ซ่ึงรวมถึงยอดคา้งช าระท่ี 28 พนัลา้นรูปีในฤดูการผลิตก่อน)  

เพิ่มข้ึนจาก 106 พนัลา้นรูปีในปีก่อน 

 

วจิารณ์และความเห็น 

   ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์ ไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเม่ือเทียบ 

กบัสัปดาห์ก่อน ตามราคาน ้ ามนัท่ีลดลง  และความกงัวลว่าเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  ขณะท่ี Unica รายงาน

ผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลฤดูการผลิตปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 16 มกราคม 2562 มีจ านวน 

26.350 ลา้นตนั  ลดลงจาก 35.832 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 30.203 พนัลา้นลิตร  เพิ่มข้ึน

จาก 25.265 พนัลา้นลิตร  ในปีก่อน และตลาดยงัคงให้ความสนใจต่อสภาพอากาศในบราซิล หลงัเกิดภาวะ

แห้งแลง้ในพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยเม่ือไม่นานน้ี  และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้ าตาลไดป้รับตวัลดลง เน่ืองจากน ้ าตาล

ถูกซ้ือขายในตลาดปริมาณจ านวนมาก โดยดีลเลอร์คาดวา่จะมีน ้ าตาลมากข้ึนจากประเทศไทยเขา้สู่ตลาด   ช่วย

เร่งให้ราคาลดลงเร็วข้ึน และตลาดยงัคงมีความกงัวลวา่น ้ ามนัเบนซินในสหรัฐฯ จะท าให้ราคาเอทานอลลดลง 

และกระตุน้ให้ผูผ้ลิตน ้ าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลแทนการผลิตเอทานอล  ส าหรับ

ในระยะสั้ น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะยงัคง

เคล่ือนไหวผนัผวนอยู่ในกรอบแคบ ๆ ตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่น

สัปดาห์ท่ีผา่นมา  

  ------------------------------  
ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               
28 มกราคม 2562 
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