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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวนัที ่ 26 - 30  พฤศจิกายน  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 26 - 30  พฤศจิกายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์     

ท่ี  48 ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วง

แรกราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน จากรายงานผลผลิตน ้าตาลของอินเดียท่ีลดลง ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัลดลงจากราคา

น ้ามนัท่ีลดลง ซ่ึงลดแรงจูงใจในการใชอ้อ้ยในการท าเอทานอลแทนน ้าตาล การหีบออ้ยของบราซิลในช่วงคร่ึง

แรกของเดือนพฤศจิกายนค่อนขา้งซบเซา และผลผลิตน ้ าตาลมากกว่าท่ีคาดหมาย โดย Unica รายงานผลผลิต

น ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 มีจ านวน 25.229 ลา้นตนั ลดลงจาก 34.474 

ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 28.345 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึนจาก 23.732 พนัลา้นลิตร  ในปี

ก่อน  และในวนัท่ี 28 พฤศจิกายนราคาได้ปรับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง  ซ่ึงเป็นการปรับข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในแง่

เปอร์เซ็นตน์บัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม โดยดีลเลอร์ระบุว่า ราคาปรับข้ึนจากการซ้ือคืนเพื่อท าก าไรและไดรั้บแรง

หนุนจากการปรับข้ึนของหุ้น กอปรกบัเงินเรียลบราซิลแข็งค่าข้ึนสร้างแรงหนุนบางส่วน และนาย Shawn 

Hackett ประธานบริษทั Hackett Financial ระบุว่า ราคามีแนวโนม้ปรับข้ึนในช่วงทา้ยรอบการซ้ือขายจากการ

ซ้ือคืนจากความคึกคกัในตลาดน ้ ามนัดิบ การคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลท่ีลดลงในสหภาพยโุรป เน่ืองจากสภาพ

อากาศแห้งแลง้ ในขณะท่ีผูส่้งออกส าคญัอย่างไทยดูเหมือนจะเปล่ียนจากการปลูกออ้ยไปเป็นมนัส าปะหลงั  

ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.32-13.21 เซนต ์และปิดตลาด

คร้ังสุดทา้ยท่ี 12.84 เซนต ์เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.37 เซนต ์หรือ 2.97% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.45-13.28 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  12.95  เซนต์ ลดลง 0.37 เซนต ์

หรือ 2.94% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

30 พฤศจิกายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

23 พฤศจิกายน  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.21 12.32 12.84 12.47 +0.37 
พฤษภาคม 2562 13.28 12.45 12.95 12.58 +0.37 
กรกฎาคม 2562 13.38 12.58 13.06 12.70 +0.36 
ตุลาคม 2562 13.60 12.84 13.30 12.93 +0.37 
มีนาคม 2563 14.10 13.38 13.81 13.45 +0.36 
พฤษภาคม  2563 14.03 13.40 13.79 13.44 +0.35 
กรกฎาคม 2563 14.00 13.40 13.77 13.42 +0.35 
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ตุลาคม 2563 13.85 13.49 13.82 13.49 +0.33 
มีนาคม 2564 13.95 13.92 14.15 13.81 +0.34 
พฤษภาคม  2564 - - 14.00 13.68 +0.32 
กรกฎาคม  2564 - - 13.91 13.59 +0.32 
ตุลาคม  2564 - - 13.96 13.64 +0.32 

 

ข่าวที่ส าคญั  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน  2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ เพยีง  

ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้1,440,400 ตนั  จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 

10.72 ลา้นตนั โดยทาง Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีก่อน แต่มีรายงานผลผลิตน ้าตาลไดจ้  านวน 1.62 

ลา้นตนั จากปริมาณบ้ีทท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิต 11.14 ลา้นตนั อตัราการหีบสกดัในปีน้ีอยูท่ี่ 13.4% ลดลง

จาก 14.5%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

เกษตรกรรัสเซียเกบ็เก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,094,000 แฮคแต หรือ 98.7% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

เทียบกบั 1.1 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 41,121,100 ตนั  ลดลงจาก 48.5 

ลา้นตนั  ในปี 2560 ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 14.1%  มาอยูท่ี่ 37.59 ตนั/แฮคแต จาก 43.74 ตนั/แฮคแต ในปี 2560  

และยงัคงเหลือพื้นท่ีท่ีจะเกบ็เก่ียวบ้ีทได ้14,900 แฮคแต  หรือบ้ีทมีจ านวน 700,000 ตนั  รวมผลผลิตทั้งหมดมี

จ านวน 41.8 ลา้นตนั  ขณะท่ี Soyuzrossakhar รายงานเพียง ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้

สู่กระบวนการผลิตมีจ านวน 30.171 ลา้นตนั  ผลิตน ้าตาลได ้4,519,635 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  อตัราการ

การหีบสกดั 14.98% 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  มีรายงานวา่สหภาพยโุรป (EU) ส่งออกน ้าตาลทรายขาวในเดือนกนัยายน 

2561 จ านวน 166,700 ตนั ลดลงจาก 245,400 ตนั ในเดือนสิงหาคม  แต่เพิ่มข้ึนจาก 106,300 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  รวมการส่งออกในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  มีจ านวน 3.353 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

1.221  ลา้นตนั  ในปีก่อน  โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์ 15%  (515,646 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 134,664 ตนั ในปีก่อน) 
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อิสราเอล 12%  (404,031 ตนั เทียบกบั 204,254 ตนั ในปีก่อน)  ซีเรีย 7%   ศรีลงักา 6%  ตุรกี 5%  เลบานอน 

4%  และมอริเตเนีย 4% และประเทศผูส่้งออกหลกัคือเบลเยยีม (29% ของการส่งออกทั้งหมด) ฝร่ังเศส 28% 

โปแลนด ์16% เนเธอร์แลนดแ์ละเยอรมนีประเทศละ 9%  ราคาส่งออกเฉล่ียในเดือนกนัยายนอยูท่ี่ 334 ยโูร/ตนั 

fob เพิ่มข้ึนจาก 331 ยโูร ในเดือนสิงหาคม การน าเขา้ในเดือนกนัยายนมีจ านวน 75,400 ตนัลดลงจาก 89,600  

ตนั ในเดือนสิงหาคม และเทียบกบั 294,800 ตนั ในเดือนกนัยายนปีก่อน น ้าตาลน าเขา้ทั้งหมดในปี 2560/2561 

มีจ านวน 1.307 ลา้นตนั ลดลงจาก 2.517 ลา้นตนั ในปีก่อน  โดยน าเขา้จากกลุ่ม EPA/EBA 42%  และสมาชิก

ตามขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัอเมริกากลาง โคลมัเบียและเปรู 19%  อฟัริกาใต ้  19%   และบราซิล 6% การน าเขา้

จากกลุ่ม EPA / EBA ลดลงเกือบ 57% เหลือ 560,317 ตนั จาก 1,295,775 ตนั ขณะท่ียอดส่งออกจากกลุ่ม FTA 

กบัอเมริกากลาง โคลอมเบีย และเปรู ลดลงมาอยูท่ี่ 235,634 ตนั จาก 282,550 ตนั การน าเขา้น ้ าตาลจากประเทศ

บอลข่านลดลงมาอยูท่ี่ 29,469 ตนั จาก163,825 ตนั ยอดส่งออกจากบราซิลลดลงเหลือ 84,497 ตนั จาก 170,128 

ตนั  และคิวบาลดลงเหลือ 37,987 ตนั จาก 325,949 ตนั ประเทศน าเขา้หลกัในปี 2560/2561 คือสหราช

อาณาจกัร 34% รองลงมาคือสเปนและอิตาลี 17% และโปรตุเกส 10%  และในเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นเดือนแรก

ของปี 2561/2562 สหภาพยโุรปส่งออกน ้าตาลจ านวน 250,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 166,700 ตนั ในเดือนกนัยายน  

แต่ลดลงจาก 341,200 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยส่งออกไปยงัอียปิต ์21%  อิสราเอล 15% เซเนกลั 

9% แคเมอรูน 5% และตูนิเซีย 4%  และน าเขา้น ้ าตาลในเดือนตุลาคมจ านวน 155,000 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 75,400 

ตนั ในเดือนกนัยายน  และ 92,300 ตนั ในเดือนตุลาคมปีก่อน  และสหภาพยโุรปอนุญาตใหป้ระเทศต่าง ๆ ตาม

ขอ้ตกลง EPA / EBA น าเขา้น ้ าตาลประจ าสปัดาห์ ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม จ านวน 4,002 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 

5,145 ตนั ในสปัดาห์ก่อน รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) ถึงปัจจุบนัน าเขา้น ้าตาลจ านวน 165,191 ตนั  

เพิ่มข้ึนจาก 96,733 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จากสวาซิแลนด ์63,190 ตนั ฟิจิ  35,000 ตนั 

และเบลีซ 30,974 ตนั  

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล
คร้ังท่ี 3 ในฤดูการผลิต 2561/2562  ในเดือนพฤศจิกายนของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 
2560/2561 ประมาณการคร้ังท่ี 

3 
ประมาณการคร้ังท่ี 2 ประมาณการคร้ัง

แรก พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 391,891 391,873 391,922 385,848 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 63.1 68.4 70.6 83.7 
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บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 

(ตนั) ((Z(ตนั) 

24,717,952 26,807,866 27,684,766 32,300,382 
เปอร์เซนตน์ ้ าตาลเฉล่ีย (%) 19.11 18.37 18.03 17.82 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 4,210,714 4,411,642 4,466,535 5,197.226 

 

 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่เพยีง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  

เกษตรกรเบลารุสเกบ็เก่ียวบ้ีทได ้4,848,200 ตนั  ลดลงจาก 4,995,500 ตนั  ตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 49.09 

ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 51.15 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้ าตาลอยูท่ี่ 16.97% เทียบกบั 16.34% ในปี

ก่อน    ปริมาณบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงานมีจ านวน 4,630,000 ตนั  ขณะเดียวกนัสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล (Belsakhar) 

รายงานเพียง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 วา่มีปริมาณบ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 3,081,300 ตนั และ

ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้400,200 ตนั อตัราการหีบสกดั 12.99% ต ่ากวา่ 13.2% ในปีก่อน 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลประจ าสปัดาห์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 

มีจ านวน 75,857 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 13,174 ตนั ในสปัดาห์ก่อนและเทียบกบั 84,482 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน รวมในปี 2561/2562 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลได ้ 746,626 ตนั  ลดลง

จาก 854,661 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 120.51 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 114.82 ตนั/

แฮคแต  ผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 12.24 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 11.35 ตนั/แฮคแต 

 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2561/2562   เพียง ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเกบ็เก่ียวออ้ย (แฮคแต) 9,286 14,943 -37.86 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 723,560 1,160,746 -37.66 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 56,981 90,724 -37.19 
อตัราการหีบสกดั (%) 7.88 7.82 +0.82 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 6.14 6.07 +1.07 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.92 77.68 +0.31 
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อเมริกาใต้ 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561  มีรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ถึงส้ินเดือนตุลาคม ทางภาค
กลาง-ใตข้องบราซิล ผลิตน ้าตาลออร์แกนิคได ้  222,000 ตนั  เพิ่มข้ึน 4% จาก 214,000 ตนั  ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับผลผลิตน ้าตาล  VHP  มีจ  านวน 15.901 ลา้นตนั  ลดลง 28% จาก 22.108 ลา้นตนั  
ในปี 2560/2561  และน ้าตาล  crystals ลดลง 26% เหลือ 7.370 ลา้นตนั   ในขณะเดียวกนัผลผลิตน ้าตาลรี
ไฟน์ลดลง 8% เหลือ 240,000 ตนั   ทั้งน้ี เหตุผลหลกัท่ีผลผลิตน ้าตาลโดยรวมลดลง คือไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการ
ผลิตเอทานอล ซ่ึงไดร้าคาดีกวา่แทน   และ MAPA รายงานวา่  ในฤดูการผลิตปี  2560/2561     บราซิลผลิต
น ้าตาลออร์แกนิคได ้219,000 ตนั สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 
 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้ าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

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

รายการ 
ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายน ยอดสะสม 
ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 21.296 23.450 -9.18 529.652 554.896 -4.55 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.880 1.255 -29.88 25.229 34.474 -26.82 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.085 1.070 +1.37 28.345 23.732 +19.44 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 127.40 132.51 -3.86 139.61 137.53 +1.51 
สดัส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

34.03 42.38 -19.70 35.81 47.41 -24.47 
สดัส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

65.97 57.62 +14.49 64.19 52.59 +22.06 
 
เอเชีย 
 วนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของ

ฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี  11 พฤศษจิกายน   2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 2,838,315 2,447,157 +15.98 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 249,837 203,991 +22.47 
โมลาส (ตนั) 111,960 86,363 +29.64 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.80 8.34 +5.60 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.94 3.53 +11.77 
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 วนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2561  นาย Oke Nurwan อธิบดีฝ่ายการคา้ต่างประเทศของกระทรวงการคา้

อินโดยนีเซียรายงานวา่  โรงงานน ้าตาลรีไฟน์ไดซ้ื้อน ้าตาลดิบจ านวน 2.96 ลา้นตนั  จากโควตาจดัสรร 3.15 

ลา้นตนั ในปีน้ี   ขณะท่ีรัฐบาลยงัคงหารือเก่ียวกบัการจดัสรรน าเขา้ส าหรับปี 2562   ซ่ึงเดิมมีแผนท่ีจะน าเขา้

น ้ าตาลทรายดิบในปีน้ีจ านวน 3.6 ลา้นตนั  แต่การน าเขา้ลดลงเน่ืองจากปริมาณการจ าหน่ายท่ีชะลอตวัในช่วง

คร่ึงแรกของปีซ่ึงมีเพียง 1.5 ลา้นตนั จากการจดัสรรทั้งหมด 1.8 ลา้นตนั 

 วนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2561  กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้ าตาลของจีนในเดือนตุลาคม  

2561 มีจ านวน 340,000  ตนั  เพิ่มข้ึน 99%  จาก 190,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเดือนตุลาคม

เป็นเดือนแรกของฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน)    การน าเขา้ดงักล่าวเป็นการน าเขา้อยา่งเป็น

ทางการ  โดยไม่รวมกบัน ้าตาลท่ีลกัลอบน าเขา้จากชายแดนทางตอนใต ้ 

 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสปัดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึน 

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนตามการเขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็ง

ก าไรต่าง ๆ โดยในช่วงแรกราคาได้ปรับตวัเพิ่มข้ึน จากผลผลิตน ้ าตาลของอินเดียท่ีลดลง  ก่อนท่ีราคาจะ

ปรับตวัลดลงจากราคาน ้ ามนัท่ีลดลง ซ่ึงท าให้ลดแรงจูงใจในการใชอ้อ้ยในการท าเอทานอลแทนน ้ าตาล การ

หีบอ้อยของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างซบเซา และผลผลิตน ้ าตาลมากกว่าท่ี

คาดหมาย โดย Unica รายงานผลผลิตน ้ าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 มี

จ านวน 25.229 ลา้นตนั ลดลงจาก 34.474 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 28.345 พนัลา้น

ลิตร เพิ่มข้ึนจาก 23.732 พนัลา้นลิตร  ในปีก่อน  และในช่วงกลางสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง  ซ่ึง

เป็นการปรับข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดในแง่เปอร์เซ็นตน์บัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม โดยดีลเลอร์ระบุว่า ราคาปรับข้ึนจาก

การซ้ือคืนเพื่อท าก าไรและไดรั้บแรงหนุนจากการปรับข้ึนของหุ้น กอปรกบัเงินเรียลบราซิลแข็งค่าข้ึนสร้าง

แรงหนุนบางส่วน และนาย Shawn Hackett ประธานบริษทั Hackett Financial ระบุว่า ราคามีแนวโนม้ปรับข้ึน

ในช่วงทา้ยรอบการซ้ือขายจากการซ้ือคืนจากความคึกคกัในตลาดน ้ ามนัดิบ การคาดการณ์ผลผลิตน ้ าตาลท่ี

ลดลงในสหภาพยโุรปเน่ืองจากสภาพอากาศแหง้แลง้ ในขณะท่ีผูส่้งออกส าคญัอยา่งไทยดูเหมือนจะเปล่ียนจาก

การปลูกอ้อยไปเป็นมันส าปะหลัง  ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่างๆ ณ วนัท่ี 27 

พฤศจิกายน 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขาย 
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น ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 37,478 ล็อต หรือประมาณ 1.904  ลา้นตนั  เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้ าตาล

สุทธิ (Net Short)  22,257 ล็อต หรือประมาณ 1.131  ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (20 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐาน    ต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน ้ าตาลจะ

ยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเกง็ก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสปัดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

  

ฝ่ายตลาด 
 บรษิทั อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด                                                                                               

3  ธันวาคม  2561 
 


