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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  8 - 12  พฤษภาคม  2560 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี ( 8 - 12  พฤษภาคม  2560) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 19 

ของปี 2560 ราคาน ้าตาลยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนแมจ้ะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  แต่ราคายงั

อยูใ่กลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 1 ปี โดยในช่วงตน้ของสัปดาห์น้ีมีการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short – 

covering) ตามปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ไดห้นุนใหร้าคาน ้าตาลปรับตวัสูงข้ึน 3 วนัติดต่อกนั  แต่จากรายงานของ 

Tropical Research Services (TRS)  ท่ีบ่งช้ีวา่ในปี 2560/2561 จะเกิดภาวะผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน 

(Surplus) 1.82 ลา้นตนั เน่ืองจากการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  ขณะท่ีมีการขยายตวัของการบริโภคเพียงเล็กนอ้ย  ข่าว

ภาวะฝนตกในบราซิลจะท าใหแ้นวโนม้ผลผลิตออ้ยดีข้ึน อีกทั้งข่าวท่ีวา่บริษทัผลิตช็อคโกแลตและลูกอมราย

ใหญ่  5  แห่ง ประกาศจะลดแคลอรีในขนมหวานท่ีจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ  ส่งผลใหร้าคาน ้าตาลปรับตวั

ลดลง ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560  เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.28-15.93 

เซนต ์  และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 15.51 เซนต ์  เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.20 เซนต ์  หรือ 1.31% และราคา

น ้าตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 15.57-16.22 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 15.82 เซนต ์ 

เพิ่มข้ึน 0.23 เซนต ์หรือ 1.48% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

12 พฤษภาคม  2560 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

5 พฤษภาคม  2560 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

กรกฎาคม 2560 15.93 15.28 15.51 15.31 +0.20 
ตุลาคม 2560 16.22 15.57 15.82 15.59 +0.23 
มีนาคม 2561 16.85 16.20 16.42 16.21 +0.21 
พฤษภาคม 2561 16.70 16.20 16.37 16.21 +0.16 
กรกฎาคม 2561 16.70 16.22 16.40 16.24 +0.16 
ตุลาคม 2561 16.77 16.42 16.57 16.43 +0.14 
มีนาคม 2562 17.05 16.79 16.90 16.79 +0.11 
พฤษภาคม 2562 16.95 16.71 16.86 16.72 +0.14 
กรกฎาคม 2562 16.81 16.61 16.77 16.63 +0.14 
ตุลาคม 2562 16.80 16.63 16.80 16.67 +0.136 
มีนาคม 2563 16.93 16.70 16.90 16.81 +0.09 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2560   กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2560 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,092,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 989,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน โดยคิดเป็น 96.7% จากพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นฤดูการผลิตน้ีท่ี 1.129 ลา้นแฮคแต ขณะท่ี 

Soyuzrossakhar ของรัสเซียคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทของรัสเซียในปีน้ีจะสูงกวา่ 4% ท่ีกระทรวงเกษตร

ของรัสเซียคาดการณ์ไว ้ท่ี 1.175 ลา้นแฮคแต 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม  2560 The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ 

เพียง ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2560 เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ านวน 1,059,100 แฮคแต เพิ่มข้ึนจาก 949,600 

แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยคิดเป็น 90.1% ของพื้นท่ีเพาะปลูก  1,175 ลา้นแฮคแต ท่ี

ก าหนดไวส้ าหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลน้ี โดยสูงกวา่ท่ีทางกระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดการณ์ไว ้ 4% 

(1.129 ลา้นแฮคแต) 

 วนัท่ี  11 พฤษภาคม   2560  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่  ณ วนัท่ี 10 

พฤษภาคม 2560 เกษตรกรไดเ้พาะปลูกบ้ีทแลว้จ านวน 306,000 แฮคแต  เพิ่มข้ึน 1,000 แฮคแต จากในช่วง 

5 วนัท่ีผา่นมา เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย รวมทั้งหิมะและน ้าคา้งแขง็ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน โดย

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทดงักล่าวมากกวา่ตวัเลขท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นเบ้ืองตน้ 293,000 แฮคแต   แต่ยงัคงต ่ากวา่ 

330,000-350,000 แฮคแต ท่ีสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) คาดการณ์ไว ้ อน่ึง พื้นท่ีเพาะปลูก

บ้ีทในปี 2559 มีจ านวน 291,000 แฮคแต  และส้ินสุดการเพาะปลูกบ้ีทในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

วนัท่ี  8 พฤษภาคม    2560  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติ (Ukrtsukor) ของยเูครนรายงานวา่   

ยเูครนส่งออกน ้าตาลในเดือนเมษายน 2560 จ านวน 72,400 ตนั  ลดลงจาก 89,100 ตนั ในเดือนมีนาคม 

และ 113,200 ตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ยงัเพิ่มข้ึนจาก 5,700 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย

ส่งออกไปประเทศปลายทางคือ ลิเบีย (14,200 ตนั) ซูดาน (13,100 ตนั) และโซมาเลีย (12,800 ตนั) 

ในขณะท่ีจ านวนนอ้ยส่งไปยงัศรีลงักา อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และอลับาเนีย  โดยในปี 2560/2561 ตั้งแต่

เดือนกนัยายน ยเูครนส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 684,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 46,000 ตนั  ในช่วงเวลา 
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เดียวกนัของปีก่อน  และ Ukrtsukor คาดการณ์การวา่ผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึนเป็น 2.3-2.5 

ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) จาก 2.0 ลา้นตนั ในปีก่อน  และคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทมีจ านวน 

330,000-350,000 แฮคแต  การบริโภคภายในประเทศในปี 2560 คาดวา่ไม่เกิน 1.54 ลา้นตนั  ซ่ึงท าใหก้าร

ส่งออกเพิ่มสูงข้ึนเป็นลา้นตนั 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี  11 พฤษภาคม 2560  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาล

ของสหรัฐฯในปี 2560/2561 เทียบกบัปี 2559/2560  และปี 2558/2559 ดงัน้ี  

                                                                           หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ 
ปี 2560/2561 

(ประมาณการ) 
ปี 2559/2560  (ประมาณการ)  

ปี 2558/2559 
(ประมาณการ) 

 

พฤษภาคม เมษายน 
พฤษภาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,477 2,053 2,054 1,815 
ผลผลิตน ้าตาล 8,700 8,774 8,840 8,989 
    จากบ้ีท 4,950 4,932 4,996 5,119 
    จากออ้ย 3,750 3,842 3,844 3,870 
          ฟลอริดา  2,000 2,051 2,051 2,173 
          ฮาวาย 0 43 43 152 
          หลุยส์เซียนา 1,600 1,612 1,612 1,428 
          เทก็ซสั 150 136 138 116 
ปริมาณการน าเขา้ 3,858 3,130 3,128 3,341 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,373 1,578 1,576 1,620 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 175 375 375 396 
     อ่ืน ๆ 2,311 1,177 1,177 1,325 
     เมก็ซิโก 2,301 1,162 1,162 1,309 
อุปทานรวม 14,036 13,957 14,022 14,145 
     การส่งออก 25 125 125 74 
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     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,477 12,355 12,225 12,051 
        -อาหาร 12,322 12,200 12,100 11,881 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 170 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 -33 
อุปสงคร์วม 12,502 12,480 12,230 12,091 
สตอ็คปลายปี 1,534 1,477 1,642 2,053 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 13.3 17.0 
 

 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 

2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2560 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 682,478 672,615 +1.47 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 48,360,507 48,854,964 -1.01 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 5,414,441 5,484,901 -1.28 
อตัราการหีบสกดั (%) 11.20 11.23 -0.28 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 7.93 8.15 -2.71 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 70.86 72.63 -2.44 

 

 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560  มีรายงานการผลิตน ้าตาลของกวัเตมาลาในปี 2559/2560 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) เพียง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 2,674,172 2,649,572 +0.93 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 11.51 12.13 -5.05 
ปริมาณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 110.34 119.91 -7.98 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2560  มีรายงานวา่ บราซิลส่งออกน ้าตาลแบบบรรจุในตูต้อนเทนเนอร์ใน

ไตรมาสแรกของปี 2560 จ านวน 591,121 ตนั  เพิ่มข้ึน 14% จากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 

10% จากไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 โดยส่งออกผา่นท่าเรือซานโตสคิดเป็น 92% ของปริมาณทั้งหมด 

หรือ 544,263 ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน 15%  จากปีก่อน  ส่วนท่ีเหลือถูกส่งออกผา่นท่าเรือ Suape (24,749 ตนั) และ

ท่าเรือ Paranagua (12,074 ตนั) และท่าเรืออ่ืน ๆ อีกเล็กนอ้ย  ปลายทางหลกัของการส่งออกแบบตูค้อน

เทนเนอร์ในช่วงไตรมาสท่ี 1 คือเมียนมาร์จ านวน 125,560 ตนั รองลงมาคือแอฟริกาใต ้55,331 ตนั   โดย

ในปี 2559 บราซิลส่งออกน ้าตาลแบบใส่ตูค้อนเทนเนอร์จ านวน 2.86 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึน 32% จากปี 2558 

ประเทศปลายทางคือเยเมน 509,603 ตนั ตามดว้ยเมียนมาร์ (349,258 ตนั) และศรีลงักา (329,778 ตนั) 

วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2560   Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง- 

ใตข้องบราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2560  ดงัน้ี 

                                                                             

 

รายการ 

 

ช่วงคร่ึงหลงัเดือนเมษายน ยอดสะสม 

ปี  

2560/61 

ปี 

 2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

 2559/60 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 24,091 36,234 -33.51 41,713 69,171 -39.70 
ผลผลิตน ้าตาล (1,000 ตนั) 1,122 1,813 -38.11 1,826 3,251 -43.83 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร)   932 1,496 -37.70 1,616 2,780 -41.87 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 113.75 122.4121 -7.08 110.72 117.29 -5.60 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 42.97 42.91 +0.14 41.50 42.06 -1.33 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

57.03 57.09 -0.11 58.50 57.94 +0.97 
 

วนัท่ี  9 พฤษภาคม  2560  Job Economia  รายงานวา่  ในปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม)  

ทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลจะเก็บเก่ียวออ้ยได ้ 593 ลา้นตนั ลดลงจาก 607.1 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  

และจะผลิตน ้าตาลได ้36.6 ลา้นตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 35.6 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนเอทานอลจะผลิต

ได ้ 24.3 พนัลา้นลิตร ลดลงจาก 25.7 พนัลา้นลิตร ในปีก่อน  และบราซิลจะส่งออกน ้าตาลจ านวน 28.9 

ลา้นตนั   
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เอเชีย 

 วนัท่ี  10 พฤษภาคม   2560  The Maharashtra State Cooperative Sugar Factories Federation 
(MSCSFF)  รายงานวา่ในปี 2560/2561   รัฐ Maharashtra ของอินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้7.2 ลา้นตนั  (มูลค่า
น ้าตาลทรายขาว)  และคาดวา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยมีจ านวน 863,000 แฮคแต  เพิ่มข้ึนจาก 633,000 แฮคแต 
ในปี 2559/2560   และในฤดูการผลิตปี 2559/2560 รัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้ 4.186 ลา้นตนั ลดลง
มากกวา่คร่ึงหน่ึง จาก 8.415 ลา้นตนั ในปีก่อน  เป็นผลผลิตท่ีต ่าท่ีสุดในรอบหน่ึงทศวรรษ เน่ืองจากเกิด
ภาวะภยัแลง้เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนั โดยมีโรงงานน ้าตาลประมาณ 150 โรงงาน หีบออ้ยได ้ 37.2 ลา้นตนั  
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ 74.3 ลา้นตนั ในปีก่อน และลดลงจาก 177 โรงงาน ในปี 2558/2559  ทั้งน้ีมีโรงงาน
จ านวน 27 โรงงาน ไม่สามารถเปิดด าเนินการไดเ้น่ืองจากขาดแคลนออ้ย โรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra 
ไดปิ้ดหีบออ้ยหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar  Pradesh ของอินเดียในปี 

2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน) เพียง ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560  มีจ านวน 8,730,800 ตนั (มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) เพิ่มข้ึนจาก 6,802,300 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณออ้ยเขา้หีบมีจ านวน 

82,312,800 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 64,143,000 ตนั ผลผลิตน ้าตาลเฉล่ียอยูท่ี่ 10.61%  จาก 10.60% ในปีก่อน 

ส าหรับปี 2559/2560 มีโรงงานท่ีปิดท าการผลิตน ้าตาลแลว้ 108 โรงงาน จาก 116 โรงงาน เทียบกบัมีเพียง

โรงงานเดียวจาก 117 โรงงานท่ียงัคงท าการผลิตในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี  10 พฤษภาคม   2560   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลของจีน (CSA) รายงานวา่ในเดือนเมษายน 
2560 จีนผลิตน ้าตาลได ้533,100 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 553,900 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน โดยผลผลิตน ้าตาลจากออ้ยลดลงเหลือ 512,600 ตนั  จาก 553,900 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตน ้าตาล
จากบ้ีทมีจ านวน 20,500 ตนั  เทียบกบัท่ีไม่ไดผ้ลิตในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2559/2560  (ตุลาคม-กนัยายน)  จีนผลิตน ้าตาลได ้9,151,800 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 8,549,700 ตนั  ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน  เป็นน ้าตาลจากออ้ยจ านวน 8,104,700 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 7,709,900 ตนั ในปีก่อน 
น ้าตาลจากบ้ีทมีจ านวน 1,047,100 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 839,800 ตนั ในปีก่อน และในช่วง 7 เดือน (ตุลาคม-
เมษายน) จีนไดข้ายน ้าตาลประมาณ  4,539,500 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 4,031,500 ตนั ในปีก่อน โดยเป็นน ้าตาล
จากออ้ยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 3,952,400 ตนั จาก 3,514,100 ตนั น ้าตาลจากบ้ีท 587,100 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 
517,400 ตนั ในปีก่อน ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของจีนไดค้าดการณ์เป็นคร้ังแรกวา่ในปี 2560/2561 
(ตุลาคม-กนัยายน) จีนจะผลิตน ้าตาลได ้10.47 ลา้นตนั เทียบกบัในปี 2559/2560 ท่ีคาดวา่จะผลิตน ้าตาลได ้
9.25 ลา้นตนั   พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 1.28 ลา้นแฮคแต จาก 1.18 ลา้นแฮคแต ในปี 
2559/2560   ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทจะเพิ่มข้ึนเป็น 195,000 แฮคแต จาก 168,000 แฮคแต 
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 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2560 มณฑลยนูานซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัสองของจีนไดปิ้ดหีบออ้ย

แลว้เม่ือตน้เดือนพฤษภาคม โดยผลิตน ้าตาลได ้1.83 ลา้นตนั ลดลงจาก 1.91 ลา้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงานท่ี

ท าการผลิตน ้าตาลจ านวน 58 โรงงาน นอ้ยกวา่ปีก่อน 7 โรงงาน   

  

วจิารณ์และความเห็น 

              ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ียงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวั

เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักบัสัปดาห์ก่อน ตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short – covering) เน่ืองจากปัจจยั

ทางดา้นเทคนิค ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ อยา่งไรก็ดีตลาดยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากการ

คาดการณ์วา่ในปี 2560/2561 จะเกิดภาวะของผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ซ่ึงล่าสุดบริษทั TRS  คาด

วา่จะมีจ านวน 1.82 ลา้นตนั  เทียบกบัปี  2559/2560  และปี 2558/2559 ท่ีมีน ้าตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 8.01 

ลา้นตนั และ 5.93 ลา้นตนั นอกจากนั้นตลาดยงัไดรั้บแรงกดดนัจากข่าวบริษทัผูผ้ลิตช็อคโกแลตและลูกอมราย

ใหญ่  5  แห่ง ในสหรัฐฯ ประกาศลดแคลอรีในขนมหวานท่ีจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ  ส าหรับสถานะของกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ปรากฎวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็น

จ านวน 26,241 ล็อต หรือประมาณ 1.333 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net short) เป็นจ านวน 

17,254 ล็อต หรือ 0.877 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น และเทียบกบัเม่ือวนัท่ี 27  กนัยายน 2559 ท่ีถือตัว๋ซ้ือ

น ้าตาลสุทธิ (Net Long) สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ  17.689 ลา้นตนั ส าหรับในระยะ

สั้น ๆ  หากไม่มีปัจจยัใหม่ ๆ เขา้มาเก้ือหนุนตลาด คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือ

และขายของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีผา่นมา  

 

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

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 15  พฤษภาคม  2560      
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