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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  5 – 9  กุมภาพนัธ์  2561 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (5 - 9 กุมภาพนัธ์  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  6  ของ
ปี 2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลงเป็นส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในช่วง
แรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัเพิ่มข้ึน ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัลดลงท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดโลก เน่ืองจาก
ผลผลิตจ านวนมหาศาลจากสหภาพยุโรป  ไทย  อินเดีย  และปากีสถาน และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลในเดือน
ไกลไ้ดป้รับตวัเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นการปรับข้ึนรายสัปดาห์ติดต่อกนัคร้ังท่ี 3 โดยสัญญาน ้ าตาลเดือนมีนาคมปรับข้ึน
สูงกวา่เดือนพฤษภาคม ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงอุปสงคท่ี์มีต่อสัญญาระยะใกล ้ เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญา
เดือนมีนาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในช่วงส้ินเดือนน้ี ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญา
เดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.28-14.04 เซนต ์ และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.67 เซนต ์ เพิ่มข้ึน
จากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์ หรือ 0.29% และราคาน ้ าตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยู่
ระหวา่ง 13.35-14.02 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.55 เซนต ์ลดลง 0.13 เซนต ์ หรือ 0.95% 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

9 กุมภาพนัธ์   2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

2 กุมภาพนัธ์   2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 14.04 13.28 13.67 13.63 +0.04 
พฤษภาคม 2561 14.02 13.35 13.55 13.68 -0.13 
กรกฎาคม 2561 14.17 13.54 13.70 13.90 -0.20 
ตุลาคม 2561 14.50 13.86 14.07 14.23 -0.16 
มีนาคม 2562 15.27 14.63 14.87 15.00 -0.13 
พฤษภาคม 2562 15.25 14.73 14.88 15.01 -0.13 
กรกฎาคม 2562 15.26 14.75 14.90 15.04 -0.14 
ตุลาคม 2562 15.46 14.94 15.12 15.24 -0.12 
มีนาคม 2563 15.87 15.37 15.53 15.65 -0.12 
พฤษภาคม  2563 15.39 15.39 15.46 15.58 -0.12 
กรกฎาคม 2563 15.30 15.30 15.42 15.53 -0.11 
ตุลาคม 2563 15.42 15.42 15.56 15.70 -0.14 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์  2561  ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 

2560/2561 เพียง ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 รัสเซียผลิตน ้ าตาลจากบ้ีทได ้6.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 380,000 ตนั  จาก

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีมีโรงงานน ้าตาล 9 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิต เพิ่มข้ึนจาก  7 โรงงาน 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   และคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้ 6.45 ลา้นตนั  เทียบกบั 6.15 ลา้นตนั ในปีก่อน  

การบริโภคภายในประเทศมีจ านวน 5.8 ลา้นตนั ส่วนท่ีเหลือจะส่งออก โดยในช่วง 5 เดือนแรก    ของปี 

2560/2561 (สิงหาคม-กรกฎาคม) รัสเซียส่งออกน ้าตาลจ านวน 250,000 ตนั โดยรวมการส่งออกน ้าตาลในเดือน

ธนัวาคมเกือบ 112,000 ตนั 

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์  2561 Agreste ของ กระทรวงเกษตรฝร่ังเศสประมาณการผลผลิตบ้ีทของฝร่ังเศส 

ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ มีจ านวน 45,050,529 ตนั (เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16%) เพิ่มข้ึนจาก 34,644,060 ตนั ในปี

ก่อน และในสัปดาห์ท่ีผา่นมา FranceAgriMer ซ่ึงเป็นอีกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรไดป้รับเพิ่มประมาณ

การผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทของฝร่ังเศสในปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) เป็น 6.221 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว)  เพิ่มข้ึนจาก 5.995 ลา้นตนั  ในประมาณการเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม เทียบกบั 4.681 ลา้นตนั ในปี 

2559/2560  และคาดวา่ปริมาณการบริโภคจะมีจ านวน 2.9 ลา้นตนั  โดย    ใชเ้ป็นอาหาร 2.0 ลา้นตนั และใชใ้น

อุตสาหกรรม (รวมเอทานอล) 0.9 ลา้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจากการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ี การส่งออกน ้าตาลจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 3.35 ลา้นตนั จาก 3.15 ลา้นตนั ในเดือนธนัวาคม   ซ่ึงจ านวน 2.0 ลา้นตนั ส่งยงัประเทศอ่ืน ๆ ใน

สหภาพยโุรป (เพิ่มข้ึนจาก 1.82 ลา้นตนั ในปี 2559/2560)  และ 1.35 ลา้นตนั ส่งยงัตลาดโลก (เพิ่มข้ึนจาก 

350,000 ตนั ) การส่งออกน ้าตาลในรูปของผลิตภณัฑแ์ปรรูปจะเพิ่มข้ึนเป็น 980,000 ตนั (จาก 858,000 ตนั ใน

ปีก่อน) 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์  2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  
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                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 (ประมาณการ) ปี 2559/2560 

(ประมาณการ) 
ปี 2558/2559 

กุมภาพนัธ์ มกราคม 
สตอ็คตน้ปี 1,876 1,851 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 9,230 9,312 8,969 8,989 
    จากบ้ีท 5,219 5,257 5,103 5,119 
    จากออ้ย 4,011 4,055 3,866 3,870 
          ฟลอริดา  1,992 2,075 2,055 2,173 
          ฮาวาย 0 0 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,859 1,820 1,628 1,428 
          เทก็ซสั 160 160 140 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,316 3,316 3,244 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,788 1,788 1,611 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 250 250 419 396 
     อ่ืน ๆ 1,278 1,278 1,213 1,325 
     เมก็ซิโก 1,268 1,268 1,201 1,309 
อุปทานรวม 14,422 14,479 14,267 14,145 
     การส่งออก 100 100 95 74 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,480 12,555 12,258 12,051 
        -อาหาร 12,325 12,400 12,102 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 156 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 38 -33 
อุปสงคร์วม 12,580 12,655 12,391 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,842 1,824 1,876 2,054 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

14.6 

 

 

 

 

 

 

 

14.4 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 17.0 
  

 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 สภาน ้าตาลแห่งชาติ (CONADESUCA) ของเมก็ซิโกไดป้รับลดการ

ประมาณการผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 เป็นคร้ังท่ี 2 ดงัน้ี 
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รายการ 
ประมาณการปี 2560/2561 

ปี 2559/2560 
คร้ังที 2 คร้ังที 1 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 778,223 801,907 777,078 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 53,759,669 55,632,820 53,308,643 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 6,054,787 6,182,273 5,957,170 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.26 11.11 11.17 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.78 7.71 7.67 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 69.08 69.38 68.60 
 

 วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์  2561  Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/ 2561   
เพียง ณ วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์  2561 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 264,837 269,465 -1.72 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 20,447,587 20,722,952 -1.33 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 2,171,621 2,140,755 +1.44 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.62 10.33 +2.81 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.20 7.94 +3.27 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.21 76.90 +0.40 

 

 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 The Centre for Export Procedures (Cetrex) ของนิคารากวัรายงานวา่ในปี 

2560 นิคารากวัส่งออกน ้าตาล 8.45 ลา้น quintals (388,700 ตนั)  เพิ่มข้ึน 28.2% จาก 6.59 ลา้น quintals 

(303,100 ตนั)  ในปี 2559 และคิดเป็นมูลการส่งออก 180.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึน 61.3%  จาก 111.8 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559  ซ่ึงสูงกวา่ 162.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558  ท่ีส่งออกน ้าตาลจ านวน 9.31 

ลา้น quintals  และคณะกรรมการการผลิตน ้าตาลแห่งชาติ (CNPA) รายงานวา่ในปี 2559/2560  นิคารากวั

ผลิตน ้าตาลได ้16.17 ลา้น quintals  (743,800 ตนั) เพิ่มข้ึนจาก 13.70 ลา้น  quintals  (630,200 ตนั) เน่ืองจาก

สภาพอากาศท่ีดีข้ึน CNPA คาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 ผลผลิตน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเป็น 17.01 ลา้น quintals  

ประเทศปลายทางท่ีส่งออกคือสหรัฐอเมริกา และไตห้วนั เน่ืองจากมีขอ้ตกลงทางการคา้เสรี 
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 วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์  2561  มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ผลผลิตน ้าตาลของ

เอลซลัวาดอร์ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2561 มีจ านวน 39,173 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจาก 36,909 

ตนั ในสัปดาห์ก่อน และเพิ่มข้ึนจาก 39,708 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้าตาล  ในปีน้ีมี

จ  านวน 430,594 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 413,214 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.29% 

เพิ่มข้ึนจาก 11.28% ในปีก่อน 

   
 อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์  2561  บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ไดป้รับลดประมาณการผลผลิตออ้ย

ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นคร้ังท่ี 3 เหลือ 580 ลา้นตนั  จาก 585 ลา้นตนั 

ในเดือนธนัวาคมและเทียบกบัท่ีประมาณการคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคมจ านวน 591 ลา้นตนั  ผลผลิตน ้าตาล

ลดลงเหลือ 30.5 ลา้นตนั (tel quel) จาก 32.7 ลา้นตนั ในเดือนธนัวาคม และ 35.5 ลา้นตนั ในเดือนตุลาคม 

ผลผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเป็น 26.5 พนัลา้นลิตร จาก 25.5 พนัลา้นลิตร ในเดือนธนัวาคม และ 24.6 พนัลา้น

ลิตร ในเดือนตุลาคม  โดยประมาณการผลผลิตน ้าตาลของ Archer จะนอ้ยกวา่ตวัเลขของ Unica ท่ีประมาณ

การไวก้ลางเดือนมกราคมจ านวน 5.3 ลา้นตนั แต่ผลผลิตเอทานอลจะมากกวา่ 1.3 พนัลา้นลิตร โดย Archer 

คาดวา่ในปี 2561/2562 จะมีการใชอ้อ้ยไปในการผลิตน ้ าตาลประมาณ 41.4%  (ลดลงจาก 46.9% ในปี 

2560/2561) 

 

เอเชีย 

 วนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์  2561  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA)  รายงานวา่ในเดือนมกราคม    จีน

ผลิตน ้าตาลได ้2,803,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  เพิ่มข้ึน 25% จาก 2,243,000 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 2,648,800 ตนั จาก 2,087,700 ตนั ในปีก่อน ผลผลิตน ้าตาล

จากบ้ีทมีจ านวน 154,200 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 155,300 ตนั ในปีก่อน  โดยในช่วง 4 เดือน

แรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน)  จีนผลิตน ้าตาลได ้  5,126,600 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 4,539,600 ตนั 

ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากออ้ยจ านวน 4,026,900 ตนั           จาก 3,609,700 ตนั ในปีก่อน 

ส่วนผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทมีจ านวน 1,099,700 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 929,900 ตนั   และในช่วงเดือนตุลาคม-

มกราคมมณฑลกวางสีผลิตน ้าตาลไดม้ากสุดจ านวน 4.027 ลา้นตนั  มากกวา่ปีก่อน 417,200 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  และ ณ  วนัท่ี 31 มกราคม  มีโรงงาน 91 โรงงานท่ี 

ด าเนินการผลิต   มีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 25.56  ลา้นตนั  อตัราการหีบสกดั 11.39%  ลดลง 0.35%  จาก 
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ปีก่อนท่ีมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 23.28 ลา้นตนั ส่วนมณฑลยนูนานผลิตน ้าตาลได ้ 462,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 

348,100 ตนั ในปีก่อน  มี 45 โรงงานท่ีด าเนินการผลิตเพิ่มข้ึนจาก 39 โรงงานในปีก่อน  ปริมาณออ้ยเขา้หีบมี

จ านวน 3.915 ลา้นตนั  เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 11.80% จาก 11.69% ในปีก่อน  และมณฑลซินเจียงผลิต

น ้าตาลจากบ้ีทไดม้ากสุดและเม่ือส้ินเดือนมกราคมผลิตน ้าตาลได ้531,900 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 473,200 ตนั ในปี

ก่อน  ในระหวา่งเดือนตุลาคม-มกราคมมีการส่งมอบน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 2,398,600 ตนั  จาก 1,938,200 ตนั 

ในปีก่อน 

 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์  2561  มีรายงานวา่  เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมารัฐบาลอินเดียไดป้ระกาศเพิ่ม

อตัราภาษีน าเขา้น ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิข้ึนเป็น 100%  โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกนัการทุ่ม

ตลาดน ้าตาลท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากปากีสถาน  โดยเม่ือเร็ว ๆ น้ีปากีสถานไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกไป 2.0 

ลา้นตนั จาก 0.5 ลา้นตนั ก่อนหนา้น้ี  ท าใหเ้กรงกนัวา่ภาษีน าเขา้ 50% อาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมปริมาณ

น ้าตาลจ านวนมากจากประเทศเพื่อนบา้น  แมว้า่การน าเขา้จากปากีสถานจะมีไม่มากนกั  แต่รัฐบาลก็ตอ้งการ

เพิ่มขีดความสามารถในการยบัย ั้งความกงัวลวา่น ้าตาลท่ีถูกกวา่จากต่างประเทศจะลดอตัราก าไรของโรงงานได้

ในเวลาท่ีโรงงานตอ้งจ่ายเงินใหเ้กษตรกรเพิ่มข้ึนอีกมากกวา่ 11% ในฤดูกาลท่ีผา่นมา ขณะท่ีมีข่าวระบุวา่ตน้ทุน

น ้าตาลของปากีสถานจะอยูท่ี่ประมาณ 315 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  (หลงัหกัเงินอุดหนุน)  และหากไม่มีการก าหนด

ภาษีน าเขา้  ราคาน ้าตาลจะต ่ากวา่ในเมืองมุมไบ (ประมาณ 28,500  รูปี  หรือประมาณ 445 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั)  

แมว้า่ราคาในตลาดในประเทศจะลดลงระหวา่ง 15% ถึง 20% ตั้งแต่สัปดาห์ท่ีสามของเดือนตุลาคมท่ีราคาต ่ากวา่

ราคาตน้ทุนการผลิต 

 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์  2561   มีรายงานวา่ในปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) ปากีสถานส่งออก

น ้าตาลในเดือนธนัวาคมจ านวน 156,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 2 เดือนแรก

ของปี 2560/2561 ปากีสถานส่งออกน ้าตาลจ านวน 343,000 ตนั และในเดือนกนัยายน 2560 รัฐบาลไดอ้นุมติัเงิน

อุดหนุนส าหรับการส่งออกน ้ าตาลเป็นจ านวน 500,000 ตนั ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนอีก 1.5 ลา้นตนั ในช่วงส้ินเดือน

พฤศจิกายน และเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์โรงงานไดข้ออนุญาตการส่งออกจ านวน 920,376 ตนั  แต่ธนาคารของ

รัฐบาลอนุมติัใหเ้พียง 916,951 ตนั 

   

วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งจะผนัผวนและปรับตวั
ลดลงเป็นส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกั
เก็งก าไรต่าง ๆ ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัลดลงท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัปริมาณน ้าตาลลน้ตลาดโลก เน่ืองจาก 
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ผลผลิตจ านวนมหาศาลจากสหภาพยโุรป  ไทย  อินเดีย  และปากีสถาน และในช่วงสุดทา้ยราคาน ้าตาลในเดือน
ใกลไ้ดป้รับตวัเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นการปรับข้ึนรายสัปดาห์ติดต่อกนัคร้ังท่ี 3 โดยสัญญาน ้ าตาลเดือนมีนาคมปรับข้ึน
สูงกวา่เดือนพฤษภาคม ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงอุปสงคท่ี์มีต่อสัญญาระยะใกล ้ เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายน ้าตาลตามสัญญา
เดือนมีนาคมจะส้ินสุดระยะเวลาในการซ้ือขายในช่วงส้ินเดือนน้ี ส่วนสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) เป็นจ านวน 162,655 ล็อต  
หรือประมาณ 8.263 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 183,371 ล็อต  หรือประมาณ 9.315 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น 
(30 มกราคม 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และ
ตัว๋ขาย (Net Short) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ยงัคงมีเป็นจ านวนมาก คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะ
กระเต้ืองข้ึนตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 
 

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

12  กุมภาพนัธ์  2561 

   

  
 


