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สรุ ปสถานการณ์ ตลาดนา้ ตาลโลกประจาสั ปดาห์ ระหว่ างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
ตลาดน้ าตาลทรายดิบนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ี ( 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งเป็ นสัปดาห์
ที่ 44 ของปี 2561 ราคาน้ าตาลได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับรายงานคราวก่อน แม้ในช่วงแรกราคาจะ
ได้รับแรงหนุ นจากความแข็งแกร่ งของค่าเงินเรี ยล ซึ่ งทะยานสู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 5 เดือนครึ่ ง หลังบราซิ ลเลือก
นาย Jair Bolsonaro ซึ่งเป็ นนักการเมืองฝ่ ายขวาจัดที่เป็ นที่โปรดปรานของตลาดเป็ นประธานาธิ บดีบราซิ ลในวันที่
28 ตุลาคมที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตามราคาน้ าตาลร่ วงเข้าสู่ แดนลบหลังจากเงินเรี ยลปรับตัวอ่อนค่าลง และการซื้ อเก็ง
กาไรชะลอตัว ในขณะที่ อุป ทานยังคงล้นตลาด ผูเ้ ข้าร่ วมในตลาดยอมรั บว่าสั ญญาณของความเป็ นไปได้ของ
ผลผลิตลดลงเมื่อไม่นานมานี้ ช่วยหนุ นราคาน้ าตาล แต่ดีลเลอร์ ระบุวา่ ความสนใจยังคงอยูท่ ี่ความเป็ นไปได้ของ
การส่ งออกน้ าตาลจากอินเดียจานวน 5 ล้านตัน และในช่วงสุ ดท้ายราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเชื่ อมัน่
เชิ งบวกมากขึ้นในตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์กระตุน้ การเข้าซื้ อครั้งใหม่ของกองทุน และดอลลาร์ ที่อ่อนค่าลงเป็ นแรง
หนุ นในช่ วงเวลาส่ วนใหญ่ โดยดี ลเลอร์ กล่ าวว่า ราคาปรับตัวขึ้ นจากความแข็งแกร่ งของสิ นค้าโภคภัณฑ์ในวง
กว้าง ราคาน้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 13.08-14.05 เซนต์ และปิ ดตลาด
ครั้ ง สุ ด ท้ายที่ 13.44 เซนต์ ลดลงจากสั ป ดาห์ ก่ อน 0.40 เซนต์ หรื อ 2.89% และราคาน้ าตาลตามสั ญ ญาเดื อ น
พฤษภาคม 2562 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่าง 13.18-14.11 เซนต์ และปิ ดตลาดที่ 13.57 เซนต์ ลดลง 0.37 เซนต์ หรื อ
2.65%
ตลาดนา้ ตาลนิวยอร์ ค หมายเลข 11 (เซนต์ /ปอนด์ )
เดือนกาหนดราคา
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม

2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
2564
2564
2564
2564

ราคา
สู งสุ ด
14.05
14.11
14.10
14.23
14.69
14.56
14.46
14.37
14.65
14.45
14.23
-

ราคาต่าสุ ด
13.08
13.18
13.25
13.45
13.97
13.95
13.90
14.00
14.36
14.19
14.12
-

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2561
13.44
13.57
13.64
13.82
14.31
14.27
14.20
14.23
14.52
14.35
14.22
14.31

ราคาปิ ดเมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2561
13.84
13.94
13.95
14.10
14.60
14.51
14.41
14.41
14.69
14.50
14.37
-

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ (+), ลด (-)
-0.40
-0.37
-0.31
-0.28
-0.29
-0.24
-0.21
-0.18
-0.17
-0.15
-0.15
-
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-2ข่ าวทีส่ าคัญ
ยุโรปตะวันออก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงนโยบายการเกษตรยูเครนรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 30 ตุลาคม
2561 เกษตรกรชาวยูเครนเก็บเกี่ยวบี้ทจากพื้นที่เพาะปลูกได้ 211,000 แฮคแต หรื อ 76% จากพื้นที่เพาะปลูกบี้ท
ทั้งสิ้ น 279,100 แฮคแต ปริ มาณบี้ทที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 10.2 ล้านตัน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยอยูท่ ี่ 48.6 ตัน/แฮคแต
ทั้งนี้ ทางกระทรวงไม่ได้เปรี ยบเทียบกับข้อมูลของปี ก่อน แต่มีรายงานว่าการเก็บเกี่ยวบี้ทในปี ที่แล้วที่สิ้นสุ ดลง
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ยูเครนเก็บเกี่ยวบี้ทจากพื้นที่เพาะปลูกได้ 246,000 แฮคแต ปริ มาณบี้ทที่เก็บเกี่ยวได้
อยูท่ ี่ 10.9 ล้านตัน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยอยูท่ ี่ 44.3 ตัน/แฮคแต ขณะที่ สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาลแห่งชาติของยูเครน
(Ukrtsukor) รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ยูเครนผลิตน้ าตาลได้ 895,800 ตัน จากปริ มาณบี้ทที่เข้าสู่
กระบวนการผลิต 6.89 ล้านตัน โดยมีโรงงาน 40 โรงงานที่ดาเนินการผลิต ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน และเทียบ
กับปี ก่อน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ที่ผลิตน้ าตาลได้ 1.003 ล้านตัน จากปริ มาณบี้ท 7.24 ล้านตัน อัตราการหี บสกัดอยู่
ที่ 13.0% ลดลงจาก 13.9% ในปี ก่อน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซี ยรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เกษตรกร
รัสเซี ยเก็บเกี่ยวบี้ทจากพื้นที่เพาะปลูกได้ 1,013,600 แฮคแต หรื อ 91.4% จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด (1,108,900
แฮคแต) เพิ่มขึ้นจาก 991,800 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และเก็บเกี่ยวบี้ทได้แล้ว 37.1 ล้านตัน
ลดลงจาก 42.2 ล้านตัน ในปี ก่อน สาหรับผลผลิตบี้ทเฉลี่ยลดลง 13.9% อยูท่ ี่ 36.61 ตัน/แฮคแต จาก 42.51 ตัน/
แฮคแต ในปี ก่อน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรเบลารุ สรายงานว่า เพียง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เบลารุ ส
เก็บเกี่ยวบี้ทจากพื้นที่เพาะปลูกได้ 86,600 แฮคแต หรื อ 87.2% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้ น 99,300 แฮคแต เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจาก 81,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณบี้ทที่เก็บเกี่ยวได้ 4,052,500 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
3,914,200 ตัน ในปี ก่อน ผลผลิตบี้ทเฉลี่ยอยูท่ ี่ 46.79 ตัน/แฮคแต ลดลงจาก 48.34 ตัน/แฮคแต ในปี ก่อน และ
เปอร์ เซนต์น้ าตาลอยูท่ ี่ 16.90% เทียบกับ 16.13% ในปี ก่อน ขณะที่สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาล (Belsakhar) รายงานว่า
เบลารุ สผลิตน้ าตาลทรายขาวได้ 262,700 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 2,051,100 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อัตรา
การหีบสกัดมีเพียง 12.81%
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-3ยุโรปตะวันตก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สานักงานสถิติของเนเธอร์ แลนด์รายงานในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2561 ว่าในปี 2561 เนเธอร์ แลนด์จะเก็บเกี่ยวบี้ทได้ 6,908,805 ตัน ลดลง 13.2% จาก 7,959,266 ตัน ในปี ก่อน
จากพื้นที่เพาะปลูก 85,218 แฮคแต (ปี 2560 : 85,352 แฮคแต) และคาดว่าผลผลิตบี้ทเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ 81.1 ตัน/แฮค
แต ลดลงจาก 93.3 ตัน/แฮคแต ในปี ก่อน และจะสิ้ นสุ ดฤดูการผลิตปี 2561 ในปลายเดือนมกราคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีรายงานว่าสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกใบอนุญาตให้นาเข้าน้ าตาลจากกลุ่ม
EPA/EBA ประจาสัปดาห์ถึงวันที่ 28 ตุลาคม จานวน 701 ตัน (tel quel) ลดลงจาก 46,506 ตัน ในสัปดาห์ก่อน
อนึ่ง สหภาพยุโรปอนุญาตให้นาเข้าน้ าตาลปี 2560/2561 (ตุลาคม-กันยายน) ถึงล่าสุ ดมีจานวน 81,316 ตัน โดย
นาเข้าจากเบลีซ (30,597 ตัน) และสวาซีแลนด์ (30,535 ตัน) นอกจากนี้มีรายงานว่าสหภาพยุโรป (EU) ส่ งออก
น้ าตาลทรายขาวในเดือนสิ งหาคม 2561 จานวน 248,100 ตัน เพิม่ ขึ้นจาก 202,0000 ตัน ที่ประมาณการไว้
เบื้องต้น และมากกว่า 122,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน รวมการส่ งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี
2560/2561 (ตุลาคม-กันยายน) มีจานวน 3.189 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.221 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยส่ งออกไปยังอียปิ ต์ 16% อิสราเอล 11% ซีเรี ย 7% ศรี ลงั กา 6% ตุรกี 5% เลบานอน 4% และ
มอริ เตเนีย 3% ราคาส่ งออกเฉลี่ยในเดือนสิ งหาคมอยูท่ ี่ 327 ยูโร/ตัน FOB ลดลงจาก 331 ยูโร ในเดือนกรกฎาคม
การนาเข้าน้ าตาลในเดือนสิ งหาคมมีจานวนทั้งสิ้ น 89,600 ตัน ลดลงจาก 138,800 ในเดือนกรกฎาคมและเทียบ
กับ 240,300 ในเดือนสิ งหาคมปี ที่แล้ว รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560/2561 สหภาพยุโรปนาเข้า 1.232
ล้านตัน ลดลงจาก 2.223 ล้านตัน ในปี ก่อน โดยนาเข้าจากกลุ่ม EPA/EBA 42% และสมาชิกตามข้อตกลงการค้า
เสรี กบั อเมริ กากลาง โคลัมเบียและเปรู 22% อัฟริ กาใต้ 17% และบราซิล 6% และ ณ สิ้ นเดือนสิ งหาคม 2561
สหภาพยุโรปมีสต็อคน้ าตาลจานวน 4.218 ล้านตัน ลดลงจาก 5.757 ล้านตัน ในเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก
1.768 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อเมริกาใต้
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กระทรวงการค้าของบราซิ ลรายงานปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลของบราซิ ล
เดือนตุลาคม 2561 มีจานวนเพียง 1.950 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 2.603 ล้านตัน ในเดือนก่อน
และต่ากว่าระดับ 2.915 ล้านตัน ในเดือนเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งเป็ นระดับต่าสุ ดของเดือนตั้งแต่ปี 2548 โดย
ปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลทรายดิบมีจานวน 1.741 ล้านตัน เ ทียบกับ 2289 ล้านตัน ในเดือน
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-4กันยายน และเทียบกับ 2.467 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาหรับปริ มาณการส่ งออกน้ าตาลทราย
ลดลงเหลือ 192,209 ตัน จาก 288,852 ตัน ในเดือนก่อน และเทียบกับ 412,466 ตัน ในเดือนตุลาคมปี ก่อน โดย
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษาย-มีนาคม) บราซิ ลส่ งออกน้ าตาลจานวน 13.280 ล้านตัน ลดลงจาก
19.260 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Datagro คาดว่าผลผลิตน้ าตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลปี 2561/2562
ซึ่ งอยูใ่ นช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีจานวน 26.38 ล้านตัน ต่าสุ ดในรอบ 12 ปี เนื่องจากผลผลิตอ้อยน้อยลง และใช้
อ้อยผลิตเป็ นเอทานอลเพิ่มสู งขึ้น เทียบกับประมาณการคราวก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะผลิตน้ าตาล
ได้ 27.28 ล้านตัน และคาดว่าฤดูการผลิตใหม่ที่จะเริ่ มขึ้นในเดือนเมษายนปี หน้า ผลผลิตน้ าตาลจะมีจานวน
26.4 ล้านตัน นาย Plinio Nastari หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Datagro กล่าวว่า แม้วา่ ในช่วงท้ายราคาน้ าตาลจะได้
ปรับตัวเพิม่ สู งขึ้น แต่เอทานอลยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้นคาดว่าจะยังคงให้ความสาคัญกับการผลิตเอ
ทานอลในฤดูกาลถัดไป โรงงานน้ าตาลนาอ้อยไปผลิตเป็ นน้ าตาลเพียง 35.5% ส่ วนที่เหลือจะนาไปผลิตเป็ นเอ
ทานอล
แต่หากราคาน้ าตาลยังคงปรับตัวสู งขึ้น
อัตราส่ วนการผลิตเอทานอลและน้ าตาลอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฤดูถดั ไป ขณะเดียวกันมีการปรับปรุ งตัวเลขผลผลิตอ้อยทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล
ในฤดูกาลหน้าเป็ น 570 ล้านตัน จากระดับ 540 ล้านตัน ในประมาณการก่อนหน้านี้ โดยปริ มาณฝนที่ตกใน
เดือนตุลาคมที่ผา่ นมา จะช่วยเพิ่มปริ มาณอ้อยในฤดูการเพาะปลูกใหม่ ถ้าได้รับการยืนยันก็จะเป็ นครั้งแรกที่
ผลผลิตอ้อยจะเพิม่ ขึ้นในช่วงสี่ ปีที่ผา่ นมา การคาดการณ์ใหม่ของ Datagro สอดคล้องประมาณการล่าสุ ดของ
F.O. Licht ที่คาดว่าผลผลิตอ้อยในปี 2561/2562 จะอยูท่ ี่ 555 ล้านตัน และผลผลิตน้ าตาลจะอยูท่ ี่ 26.36 ล้านตัน
สัดส่ วนอ้อยที่นาไปผลิตเป็ นน้ าตาล 35.7% และมีค่าเฉลี่ย ATR ที่ 139.6 กิโลกรัม/ตันอ้อย
โอเชียเนีย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริ มาณอ้อยเข้าหี บ ค่า
ซี .ซี .เอส. และผลผลิตน้ าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ดังนี้
รายการ
ปี 2561/2562
ปี 2560/2561 เปลี่ยนแปลง (%)
ปริ มาณอ้อยเข้าหีบประจาสัปดาห์ (ตัน)
1,263,319
591,094
+113.73
ปริ มาณอ้อยเข้าหีบสะสม (ตัน)
28,771,411
26,725,657
+7.65
ปริ มาณอ้อยเข้าหีบคิดเป็ นร้อยละของประมาณการ (%)
87.6
80.1
+9.36
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ซี.ซี.เอส. ประจาสัปดาห์ (%)
ซี.ซี.เอส. สะสม (%)
ผลผลิตน้ าตาลประจาสัปดาห์ (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลสะสม (ตัน)

15.12
14.26
191,014
4,102,803

13.61
13.56
80,448
3,623,999

+11.09
+5.16
+137.44
+13.21

เอเชีย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 SRA รายงานปริ มาณอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และโมลาส ของฟิ ลิปปิ นส์ในฤดู
การผลิตปี 2561/2562 (กันยายน-สิ งหาคม) เพียงวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ดังนี้
รายการ
ปริ มาณอ้อย (ตัน)
น้ าตาลทรายดิบ (ตัน)
โมลาส (ตัน)
ผลผลิตน้ าตาลทรายดิบ (%)
ผลผลิตโมลาส (%)

ปี 2561/2562
1,375,209
113,737
52,514
8.27
3.82

ปี 2560/2561 เปลี่ยนแปลง (%)
860,574
+59.80
67,810
+67.73
29,487
+78.09
7.88
+4.96
3.43
+11.45

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นาย Praful Vithlani ประธานสมาคมผูค้ า้ น้ าตาล (The All India Sugar
Traders Association (AISTA)) กล่าวว่า ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) ถึงขณะนี้โรงงานน้ าตาลในอินเดีย
ได้ทาสัญญาส่ งออกน้ าตาลแล้วเป็ นจานวน 830,000 ตัน โดยเป็ นส่ วนของโรงงานในรัฐ Uttar Pradesh
ประมาณ 450,000 ตัน และส่ วนใหญ่เป็ นน้ าตาลทรายดิบ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) คาดว่าผลผลิตน้ าตาลของอินเดียในปี
2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) จะอยูท่ ี่ระดับ 32.0 ล้านตัน (มูลค่าน้ าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 35.0-35.5 ล้านตัน
ที่คาดการณ์ครั้งก่อน และผลผลิตน้ าตาลอาจลดลงถึง 31.5 ล้านตัน ถ้าหากมีการเปลี่ยนไปผลิตเป็ น เอทานอล
มากขึ้น พื้นที่เพาะปลูกอ้อยหลักได้แก่รัฐ Uttar Pradesh , Maharashtra และ Karnataka รวมประมาณ 80% ของ
ผลผลิตทั้งหมด รัฐ Uttar Pradesh คาดว่าผลผลิตน้ าตาลจะมีจานวน 12.1 ล้านตัน ลดลงจาก 13.0-13.5 ล้านตัน
ที่คาดการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม และใกล้เคียงกับ 12.045 ล้านตัน ในปี 2560/2561 รัฐ Maharashtra คาดว่าจะ
ผลิตน้ าตาลได้ 9.5 ล้านตัน ลดลงจาก 11.0-11.5 ล้านตัน ที่คาดการณ์ครั้งก่อน และต่ากว่า 10.723 ล้านตัน ในปี
ก่อน แม้วา่ พื้นที่เพาะปลูกอ้อยจะเพิ่มขึ้น 25% ส่ วนรัฐ
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จะมีจานวน 4.2 ล้านตัน เทียบกับ 4.48 ล้านสตัน ในประมาณการคราวก่อน นอกจากนี้ ISMA คาดว่าเมื่อสิ้ นสุ ด
ปี 2561/2562 อินเดียจะมีสต็อคน้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็ น 11.2-11.7 ล้านตัน หากสามารถส่ งออกได้ประมาณ 4.5 ล้าน
ตัน เทียบกับสต็อคต้นปี ยกมาจานวน 10.7 ล้านตัน และการบริ โภคภายในประเทศมีประมาณ 25.5-26.0 ล้านตัน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด เปิ ดประมูลขายน้ าตาลทรายดิบ ฤดูการผลิต
ปี 2561/2562 ผลการประมูลเป็ นดังนี้
งวดส่ งมอบ

ผู้ซื้อ

1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562

Avean Sugar SL
Wilmar Sugar Pte. Ltd
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 Agrex Asia Pte Ltd.
Wilmar Sugar Pte. Ltd
1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2562 Wilmar Sugar Pte. Ltd
รวม/เฉลี่ย

J-Spec
MT.
PTS.
3,000.00
53
3,000.00
53
6,000.00
53

Hi-Pol.
MT.
PTS.
49,333.33
66
61,333.33
71
24,000.00
76
134,666.66 70.0594

สรุ ปผลการประมูลขายนา้ ตาลทรายดิบทีส่ ่ งมอบให้ อนท. ฤดูการผลิตปี 2561/2562
งวดส่ งมอบ
1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2562
รวม/เฉลีย่

จานวน
(เมตริกตัน)
133,333.33 (100%)
133,333.33 (100%)
24,000.00 (18.00%)

พรีเมี่ยม
(จุด)
57.3825
60.4925
76.0000

คงเหลือไม่ มีสัญญา
(เมตริกตัน)
109,333.34 (82.00%)

290,666.66 (72.67%)

60.3463

109,333.34 (27.33%)
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ราคาน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ คประจาสัปดาห์น้ ีปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดย
ในช่ วงแรกราคาได้รับแรงหนุ นจากความแข็งแกร่ งของค่าเงิ นเรี ยล ซึ่ งทะยานสู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 5 เดือนครึ่ ง
หลัง บราซิ ล เลื อ กนาย Jair Bolsonaro ซึ่ งเป็ นนั ก การเมื อ งฝ่ ายขวาจัด ที่ เป็ นที่ โ ปรดปรานของตลาดเป็ น
ประธานาธิ บดีบราซิ ลในวันที่ 28 ตุลาคมที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตามราคาน้ าตาลร่ วงเข้าสู่ แดนลบ หลังจากเงินเรี ยล
ได้อ่อนค่าลง และการซื้ อเก็ งก าไรชะลอตัวลง ในขณะที่ อุปทานยังคงล้นตลาด ผูเ้ ข้าร่ วมในตลาดยอมรั บ ว่า
สัญญาณของความเป็ นไปได้ของผลผลิ ตลดลงเมื่ อไม่นานมานี้ ช่วยหนุ นราคาน้ าตาล ซึ่ งดี ลเลอร์ ระบุ ว่า ความ
สนใจยังคงอยู่ที่ความเป็ นไปได้ของการส่ งออกน้ าตาลจากอินเดี ยจานวน 5 ล้านตัน และในช่ วงสุ ดท้ายราคาได้
ปรั บตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเชื่ อมัน่ เชิ งบวกมากขึ้นในตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์กระตุ น้ การเข้าซื้ อครั้งใหม่ของ
กองทุน และดอลลาร์ ที่อ่อนค่าลงเป็ นแรงหนุ นในช่ วงเวลาส่ วนใหญ่ โดยดี ลเลอร์ กล่ าวว่า ราคาปรับตัวขึ้ นจาก
ความแข็งแกร่ งของสิ นค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง สาหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไรต่าง ๆ ณ วันที่
30 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่าได้ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) เป็ นจานวน 27,752 ล็อต หรื อประมาณ 1.410 ล้าน
ตัน เพิ่ มขึ้ นจากที่ ถือตัว๋ ซื้ อน้ าตาลสุ ทธิ (Net Long) 12,535 ล็อต หรื อประมาณ 0.637 ล้านตัน ในสัป ดาห์ ก่อน
หน้านั้น ( 23 ตุลาคม 2561) สาหรับในระยะสั้น ๆ หากปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม คาดว่าราคาน้ าตาลจะยังคงเคลื่ อนไหวผันผวนตามแรงซื้ อและขายจากกลุ่ มกองทุ นและนักเก็งกาไรต่าง ๆ
ดังเช่นสัปดาห์ที่ผา่ นมา

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

ฝ่ ายตลาด
บริษัท อ้อยและนา้ ตาลไทย จากัด
5 พฤศจิกายน 2561

