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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  23 - 27  กนัยายน  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (23 - 27 กนัยายน 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 39 

 ของปี 2562  ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน   ตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด  

(Short-covering)   ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ   หลงัจากท่ีคณะกรรมาธิการน ้าตาลของรัฐ   

Maharashtra ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ าตาลรายใหญ่อนัดบั 2 ของอินเดีย รายงานวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาล

ในรัฐ Maharashtra จะลดลงมาอยูท่ี่ 5.2-5.3 ลา้นตนั  ต ่ากวา่ท่ีประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ี 6.44  ลา้นตนั  

เน่ืองจากไดเ้กิดน ้าท่วมเม่ือเดือนท่ีแลว้ ท าให้ออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลไดรั้บความเสียหาย และจากข่าวท่ี 

Unica ไดร้ายงานผลผลิตน ้าตาลในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล และผลผลิตน ้าตาลรวมในปี 2562/ 2563 จนถึง

กลางเดือนกนัยายน มีจ านวน 20.01 ลา้นตนั ลดลง 4.92% จากปี 2561/2562  โดย Unica  มีโครงการเพิ่ม

การผลิตเอทานอลในบราซิล และจะลดการผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี  2562/2563  ลง  

5.7% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 14 ปี ท่ี 25 ลา้นตนั และในช่วงสุดทา้ยตลาดปิดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน  

จากราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนตวัมากกวา่ 1% ซ่ึงเป็นผลลบต่อราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาล

ของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การผลิตเอทานอล และการเก็งก าไรของนกั

ลงทุน หลงัจากท่ีราคาปรับตวัข้ึนมากอยา่งต่อเน่ืองใน 6 วนัท่ีผา่นมา 

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.10-11.86 

เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 11.53 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต ์ หรือ 3.97%   และราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 12.10-12.72 เซนต ์ และปิดตลาด

ท่ี 12.62 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.55 เซนต ์ หรือ 4.56%  

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

27 กนัยายน  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

20 กนัยายน  2562 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 11.86 11.10 11.53 11.09 +0.44 
มีนาคม 2563 12.72 12.10 12.62 12.07 +0.55 
พฤษภาคม  2563 12.79 12.18 12.71 12.17 +0.54 
กรกฎาคม 2563 12.89 12.33 12.82 12.31 +0.51 
ตุลาคม 2563 13.10 12.60 13.02 12.59 +0.43 
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มีนาคม 2564 13.59 13.17 13.52 13.17 +0.35 
พฤษภาคม  2564 13.56 13.19 13.50 13.20 +0.30 
กรกฎาคม  2564 13.49 13.17 13.45 13.21 +0.24 

 ตุลาคม  2564 13.51 13.24 13.49 13.30 +0.19 
มีนาคม  2565 13.84 13..60 13.83 13.65 +0.18 
พฤษภาคม  2565 13.81 13.65 13.77 13.60 +0.17 
กรกฎาคม  2565   13.78 13.61 +0.17 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

วนัท่ี 26 กนัยายน 2562  Ukrtsukor  รายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2562 ยเูครนมีบ้ีทท่ีผา่น

กระบวนการผลิต 1,014,800 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้ 113,800 ตนั  อตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.18%   เทียบกบั

วนัท่ี 21 กนัยายน 2561  ท่ีมีบ้ีทผา่นกระบวนการผลิตจ านวน 942,600 ตนั  ผลิตน ้าตาลได ้106,700 ตนั  อตัร

การหีบสกดัอยูท่ี่ 11.32% 

  วนัท่ี 26 กนัยายน 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง 

ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 403,800 แฮคแต หรือ 35.3%  

ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ลดลงจาก 425,300 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 17.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 14.7 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.67 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึนจาก 34.56 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 23 กนัยายน 2562  The Institute for Agricultural Market Studies (IKAR)  ของรัสเซีย

รายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 รัสเซียผลิตน ้าตาลทรายขาวจากบ้ีทได ้6.4-6.7 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

6.4 ลา้นตนั ท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือเดือนกรกฎาคม  นาย Dmitry Rylko ผูอ้  านวยการ IKAR รายงานวา่ เม่ือ

พิจารณารวมถึงสตอ็คจากปีก่อนท าใหมี้น ้าตาลส่วนเกินท่ีสามารถส่งออกไดป้ระมาณ 1.1-1.5 ลา้นตนั ซ่ึง

ปริมาณดงักล่าวจะส่งออกไดย้ากดงันั้นจึงกดดนัราคาน ้าตาลภายในประเทศ 

 ในเดือนสิงหาคมรัสเซียผลิตน ้าตาลได ้ 546,000 ตนั ซ่ึงสูงท่ีสุดส าหรับเดือนน้ี และเพิ่มข้ึนจาก 

379,000 ตนั ในปีก่อน  และเพียง ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม F.O. Licht ปรับเพิ่มประมาณการณ์ผลิตน ้าตาล

ทรายขาวของรัสเซียเป็น 6.6 ลา้นตนั  
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 วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง       

ณ วนัท่ี  23 กนัยายน 2562  เกษตรกรเบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  25,000 แฮคแต หรือ 

26.6%  ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด (93,800 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 23,400 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 1,130,800 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 989,100 ตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยู่

ท่ี 45.32 ตนั/    แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 42.36 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16.23%  เพิ่มข้ึน

จาก 16.20%  พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงจาก 98,800 แฮคแต ในปีก่อน 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 รายงานผลการทดสอบบ้ีทของสวสิเซอร์แลนด ์คร้ังท่ี 3 ของปี 2562  เม่ือ

วนัท่ี 17 กนัยายน  2562 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
ปี 2557-2561 

สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 16.60 16.90 17.40 16.40 17.90 17.30 17.20 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 77.90 78.20 92.80 70.30 81.80 102.60 85.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 12.93 13.15 16.07 11.54 14.64 17.71 14.62 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
น ้าตาลเฉล่ีย (%) 17.10 17.60 16.60 17.10 18.60 16.80 17.30 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 89.70 82.50 96.50 80.70 74.50 100.50 88.10 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 15.32 14.47 16.02 13.72 13.79 16.88 15.10 

 

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 24 กนัยายน 2562 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  15  กนัยายน  2562  ดงัน้ี                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายน ยอดสะสม 
ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2562/63 

ปี 

2561/62 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 39.485 38.769 +1.85 437.745 432.511 +1.21 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.037 2.158 -5.61 20.010 21.045 -4.92 
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ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.370 2.265 +4.62 22.978 22.856 +0.53 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 154.22 156.48 -1.44 135.19 139.70 -3.23 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

35.10 37.32 -5.95 35.48 36.55 -3.01 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

64.90 62.68 +3.54 64.52 63.45 +1.69 
 

อฟัริกา 

วนัท่ี 27 กนัยายน 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) 1,463,150 1,665,965 -12.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 136,509 163,460 -16.49 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 10.90 11.35 -3.96 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.33 9.81 -4.89 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 81.60 73.10 +11.63 

 

โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรายงาน 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 22 กนัยายน  2562 ดงัน้ี 

 

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

ออ้ยเขา้หีบ 

   -ประจ าสัปดาห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,474,277 1,524,481 -3.29 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 18,848,903 22,114,458 -14.77 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 61.50 68.06 -9.64 
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CCS 

   -ประจ าสัปดาห์ (%) 14.88 15.23  -2.30 
   -เฉล่ียประจ าปี (%) 13.60 13.95  -2.51 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ 

(ตนั) 
219,372 232,178 

 -5.52 
ผลผลิตน ้าตาลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 2,563,451 3,084,967  -16.91 

 

เอเชีย 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2562  มีรายงานวา่ในเดือนสิงหาคม 2562  ปากีสถานส่งออกน ้าตาลลดลงเหลือ 

13,726 ตนั  เทียบกบั 32,641 ตนั ในเดือนมิถุนายน  ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560  รวมยอด

การส่งออกในปี 2561/2562 (ตุลาคม-สิงหาคม) มีจ านวน 558,542 ตนั  ลดลงจาก 1.554 ลา้นตนั  ท่ีส่งออก

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท่ีรัฐบาลไดใ้หเ้งินอุดหนุนการส่งออก  ขณะท่ีในปี 2560/2561 ปากีสถาน

ส่งออกน ้าตาลจ านวน  1.507 ลา้นตนั  และเทียบกบั 334,476 ตนั ในปี 2559/2560 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2562  ประธานบริษทั ท่ีปรึกษาดา้นสินคา้โภคภณัฑ ์LMC International กล่าว

วา่โรงงานน ้าตาลในอินเดียก าลงัด้ินรนเพื่อส่งออกน ้าตาลส่วนเกิน LMC รายงานวา่ ราคาน ้าตาลทรายดิบใน

ตลาดนิวยอร์คตอ้งสูงกวา่ 13 เซนต/์ปอนด ์ จึงจะเป็นท่ีน่าสนใจในการส่งออก แมว้า่ในเดือนสิงหาคม

อินเดียจะไดอ้นุมติัเงินจ านวน 10,448 รูปี/ตนั (147.39 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อสนบัสนุนโรงงานน ้าตาลเพื่อ

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

โดยเม่ือราคาสูงข้ึน และอินเดียเร่ิมกลบัมาส่งออกน ้าตาล บราซิลก็จะเร่ิมเปล่ียนกลบัมาผลิตน ้าตาล

มากข้ึนนัน่คือความสมดุล เขากล่าว สภาพอากาศท่ีแปรปรวนในอินเดียท าใหค้าดวา่ผลผลิตน ้าตาลของ

อินเดียในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กนัยายน)  จะมีจ านวน 26-27 ลา้นตนั ลดลงจากจาก 33 ลา้นตนั ในปีก่อน 

วนัท่ี 25 กนัยายน 2562  คณะกรรมาธิการน ้าตาลของรัฐ  Maharashtra ของอินเดียคาดวา่ผลผลิต

น ้าตาลในปี 2562/2563 รัฐ Maharashtra จะมีจ านวน 5.828 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ซ่ึงจะลดลลง

ประมาณ 50% จาก 10.72 ลา้นตนั  ท่ีผลิตไดใ้นปี 2561/2562 และลดงเกือบ 400,000 ตนั จากประมาณการณ์

ก่อนหนา้น้ีท่ี 6.2 ลา้นตนั เน่ืองจากเกิดภาวะภยัแลง้ในเมือง Marathwada และ  Ahmednagar พร้อมกบัน ้า

ท่วมในเมือง Kolhapur และเมือง Sangli 
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แต่การคาดการณ์น้ีสูงกวา่รายงานของ Bloomberg เม่ือสัปดาห์ก่อน ท่ีนาย  Shekhar Gaikwad ผู ้

บญัชาการส านกังานน ้าตาลของรัฐ Maharashtra วา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลโดยรวมจะอยูท่ี่ 5.2-5.3 

ลา้นตนั เทียบกบัท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้ท่ี 6.44 ลา้นตนั   โดยมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 51.8 ลา้นตนัเท่านั้น คาด

วา่จะมีโรงงาน 165 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตในปีน้ี เม่ือเทียบกบั 195 โรงงานในปีก่อน 

เจา้หนา้ท่ีเมือง Pune คาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยรวมในฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีจ านวน 843,000   

แฮคแต  ลดลงจาก 1.1473 ลา้นแฮคแต ในปี 2561/2562   พื้นท่ีท่ีลดลงอยูท่ี่เมือง  Marathwada (152,000 

แฮคแต จาก 255,000 แฮคแต), เมือง Solapur (97,000 แฮคแต จาก 197,000 แฮคแต) ,เมือง Ahmednagar 

(70,000 แฮคแต จาก 134,000 แฮคแต)  และเมือง Pune  (110,000 แฮคแต จาก 141,000  แฮคแต) 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2562  กระทรวงเกษตรของอินเดียคาดวา่  ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  อินเดีย

จะมีปริมาณออ้ยจ านวน 377.77 ลา้นตนั  ลดลง 5.6% จาก 400.16 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตท่ีลดลง

เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกออ้ยหลกัไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้และตามมาดว้ยน ้าท่วม อยา่งไรก็ตามการคาดการณ์

ล่วงหนา้คร้ังแรกมีขอ้ผดิพลาดค่อนขา้งมากเน่ืองจากกระทรวงประเมินเบ้ืองตน้วา่การผลิตออ้ยปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 

383.89 ลา้นตนั ลดลง 4.1% ในการประมาณการเดียวกนั  

วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ส านกัข่าว Bloomberg รายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิต

น ้าตาลทางตะวนัตกของรัฐ Maharashtra  มีจ  านวน 5.2-5.3 ลา้นตนั  เทียบกบั 6.44 ลา้นตนั ท่ีประมาณ

การณ์คร้ังก่อน ซ่ึงนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของปีก่อนท่ี 10.7 ลา้นตนั  ปริมาณออ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลจากพื้นท่ี 

100,000    แฮคแต จาก 843,000 แฮคแต  เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัเม่ือเดือนท่ีแลว้ โดยปริมาณ

ฝนในรัฐ Maharashtra นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิถุนายน 2562 สูงกวา่ปกติประมาณ 30%  

วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 กรมศุลกากรของจีนรายงานวา่ ในเดือนสิงหาคม  2562  จีนน าเขา้น ้าตาล

จ านวน 470,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 148,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และเพิ่มข้ึนจาก 440,000 ตนั 

ในเดือนกรกฎาคม  รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 

2.82 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.24 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  การน าเขา้น ้าตาลอยา่งเป็นทางการ

ไม่รวมถึงน ้าตาลท่ีเขา้ประเทศจากการคา้ท่ีตอ้งหา้ม 
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วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน ตามการเขา้มาซ้ือ

น ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวั

สูงข้ึน หลงัจากคณะกรรมาธิการน ้าตาลของรัฐ  Maharashtra รายงานวา่ในปี 2562/2563 ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ 

Maharashtra จะลดลงมาอยูท่ี่ 5.2-5.3 ลา้นตนั  ต ่ากวา่ท่ีประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ี 6.44  ลา้นตนั  เน่ืองจากได้

เกิดน ้าท่วมเม่ือเดือนท่ีแลว้ ท าใหอ้อ้ยท่ีน าไปผลิตน ้าตาลไดรั้บความเสียหาย และ Unica ไดร้ายงานผลผลิต

น ้าตาลรวมในภาคกลาง-ใตข้องบราซิล ในปี 2562/ 2563 จนถึงกลางเดือนกนัยายน มีจ านวน 20.01 ลา้นตนั 

ลดลง 4.92% จากปี 2561/2562  โดย Unica  มีโครงการเพิ่มการผลิตเอทานอลในบราซิลและจะลดการผลิต

น ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/ 2563 ลง 5.7% สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 14 ปี ท่ี 25 ลา้นตนั  และ

ในช่วงสุดทา้ยตลาดปิดดว้ยราคาท่ีลดลงจากวนัก่อน  จากราคาน ้ามนัดิบท่ีอ่อนตวัมากกวา่ 1% ซ่ึงเป็นผลลบต่อ

ราคาเอทานอลและอาจกระตุน้ใหโ้รงงานน ้าตาลของบราซิลหนัเหความสนใจไปท่ีการผลิตน ้าตาลมากกวา่การ

ผลิตเอทานอล และการเก็งก าไรของนกัลงทุน หลงัจากท่ีราคาข้ึนมากอยา่งต่อเน่ืองใน 6 วนัท่ีผา่นมา 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ จ านวน 205,626  ล็อต หรือประมาณ 10.446 ลา้น

ตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  225,812  ล็อต หรือประมาณ 11.47 ลา้นตนัในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น (17 กนัยายน 2562)   

 ส าหรับในระยะน้ีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ยงัคงเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม

สัญญาเดือนตุลาคม 2562  จะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 น้ี  ทางกองทุนและนกัเก็งก าไรไดมี้การ

ยา้ยไปถือตัว๋ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562  กนัเป็นส่วนใหญ่แลว้ ท าใหค้าดวา่

ตลาดจะมีการเคล่ือนไหวในช่วงแคบ ๆ และรอดูท่าทีในการส่งมอบน ้าตาลต่อตลาดของสัญญาเดือนตุลาคม 

2562 อีกคร้ัง 

 

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

30  กนัยายน  2562       
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