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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  9 - 13  กนัยายน  2562 
                       

           ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (9 - 13 กนัยายน 2562 ) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 37   ของ

ปี 2562 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

เดือนใกลปิ้ดตลาดลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 11 เดือนคร่ึงหลงัจากองคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) 

รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 จะมีจ านวน 4.8 ลา้นตนั ไม่เพียงพอท่ีจะลา้ง

สตอ็กทัว่โลกจ านวนมาก เน่ืองจาก "สงครามน ้าตาล" ก าลงัท าร้ายการบริโภค และยงัรายงานวา่ผลผลิตน ้าตาล

ทัว่โลกในปี 2562/2563 จะลดลง 2.3%  เหลือ 172 ลา้นตนั นอกจากน้ียงัลดประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (surplus) ในปี 2561/2562 เหลือ 1.7 ลา้นตนั จาก 1.8 ลา้นตนั  ในประมาณการณ์ก่อนหนา้น้ี และ  

Unica ไดร้ายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต ้ โดยรวมในปี 2562/2563 จนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2562 วา่

ลดลง 4.85% มาอยูท่ี่ 17.971 ลา้นตนั  โดย Unica คาดวา่โรงงานจะเพิ่มการผลิตเอทานอลและจะท าใหล้ดการ

ผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 ลง 5.7% เหลือ 25 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 

14 ปี ก่อนท่ีในช่วงสุดทา้ย ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนตามแรงซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 

ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ในตลาด   

  ราคาน ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนตุลาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 10.68-11.10 

เซนต ์และปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 10.89 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.13 เซนต ์หรือ 1.18%   และราคาน ้าตาล

ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนมีนาคม 2563 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.74-12.07 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี 11.94 

เซนต ์ลดลง 0.03 เซนต ์ หรือ 0.25%  

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

13 กนัยายน  2562 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
6 กนัยายน  2562 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2562 11.10 10.68 10.89 11.02 -0.13 
มีนาคม 2563 12.07 1174 11.94 11.97 -0.03 
พฤษภาคม  2563 12.17 11.89 12.04 12.09 -0.05 
กรกฎาคม 2563 12.34 12.10 12.19 12.27 -0.08 
ตุลาคม 2563 12.63 12.40 12.47 12.57 -0.10 
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มีนาคม 2564 13.18 12.97 13.03 13.14 -0.11 
พฤษภาคม  2564 13.21 13.03 13.09 13.19 -0.10 
กรกฎาคม  2564 13.24 13.06 13.12 13.21 -0.09 
ตุลาคม  2564 13.36 13.21 13.25 13.32 -0.07 
มีนาคม  2565 13.69 13.57 13.60 13.66 -0.06 
พฤษภาคม  2565 13.58 13.58 13.57 13.62 -0.05 
กรกฎาคม  2565   13.58 13.63 -0.05 

 

ข่าวทีส่ าคัญ 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 13 กนัยายน 2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2562/2563  เพียง        

ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้  206,300 แฮคแต หรือ 18%  

ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก 182,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 8.9 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 6.3 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.99 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน

จาก 34.27 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน ในขณะเดียวกนัสหภาพผูผ้ลิตน ้าตาลรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่

ตั้งแต่เร่ิมตน้การผลิต รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทมีจ านวน 900,000 ตนั ในสัปดาห์ท่ีผา่นมามีโรงงานน ้าตาลอีก 

10 โรงงานท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตน ้าตาลจากบ้ีท รวมเป็น 63 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต (จากทั้งหมด 74 

โรงงาน) 

 วนัท่ี  9 กนัยายน 2562  มีรายงานวา่  ยเูครนส่งออกน ้ าตาลในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 4,500 ตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 6,500 ตนั ในเดือนกรกฎาคม และเทียบกบั 22,400 ตนั ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  รวมในปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม)  ยเูครนส่งออกน ้าตาล ทั้งหมด 413,100 ตนั 

หรือนอ้ยกวา่26% จาก 560,000 ตนั ในปี 2560/2561   การส่งออกลดลง 15% เน่ืองจากผลผลิตในปี 

2561/2562 ลดลงเหลือ 1.82 ลา้นตนั 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี  13 กนัยายน 2562  มีรายงานวา่ สหภาพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญาตน าเขา้น ้าตาลจ านวน  

4,075 ตนั (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ในสัปดาห์ท่ี 8 กนัยายน ลดลงจาก 29,834 ตนั ในสัปดาห์ก่อน 

รวมปริมาณน าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) อยูท่ี่ 1,038,009 ตนั เพิ่มข้ึน 
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อยา่งมากจาก 520,972 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก สวาซิแลนด ์ (287,269 ตนั) 

มอริเชียส (205,556 ตนั) และเบลีซ (180,562 ตนั) 

 การส่งออกน ้าตาลของ EU อยูท่ี่จ  านวน 84,000 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก88,000 ตนั ในเดือน

มิถุนายน แต่ต ่ากวา่ 224,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561/2562 

(ตุลาคม-กนัยายน)  EU ส่งออกน ้าตาลจ านวน 1.442 ลา้นตนั  ลดลงจาก 2.941 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอิสราเอล 20% อียปิต ์ 16% นอร์เวย ์ 5% กานา สวติเซอร์แลนด์ และเซเนกลั 

(ประเทศละ 4%) ราคาส่งออก (FOB) เฉล่ียเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ 326 ยโูร/ตนั เทียบกบั 324 ยโูร/ตนั ในเดือน

พฤษภาคม และ 330 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน    

 การน าเขา้น ้าตาลของ EU ในเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 119,000 ตนั ลดลงจาก 181,000 ตนั ในเดือน

มิถุนายน และ 139,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของก่อน  รวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562/2563     EU 

น าเขา้น ้าตาลจ านวน 1.530 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 1.143 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  น ้าตาลท่ี

น าเขา้ส่วนใหญ่มาจาก EPA / EBA แบบปลอดภาษี (50% ของการน าเขา้) ตามดว้ยสมาชิกของอเมริกากลาง 

โคลมัเบีย และเปรู FTA (13%) และอฟักาใต ้(12%) 

 สตอ็คน ้าตาลของ EU ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2562  มีจ  านวน 6.148 ลา้นตนั  ลดลงจาก 7.541 ลา้นตนั 

ในเดือนก่อน  และต ่ากวา่ 7.258 ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ีเกา้ติดต่อกนัท่ีต ่า

กวา่ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน สตอ็คน ้าตาลจะเพิ่มข้ึนเสมอในระหวา่งส้ินเดือนกนัยายนและส้ินเดือน

มกราคม (เม่ือมีกระบวนการผลิตบ้ีทใหม่)  

 วนัท่ี  11 กนัยายน 2562  Agreste ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดการณ์ผลผลิต

บ้ีทคร้ังแรกของปี 2562/2563 วา่จะมีจ านวน 37,028,927 ตนั (เปอร์เซนตน์ ้าตาลมาตรฐานอยูท่ี่ 16%) ลดลง 

6.9% จาก 39,783,336 ตนั ในปีก่อน  เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงเหลือ 450,695 แฮคแต หรือ 7.2% จาก 

485,527 แฮคแต ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 82.16 ตนั/แฮคแต สูงกวา่ 81.94 ตนั/แฮคแต ในปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย และ

ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ี 88.8 ตนั/แฮคแต  เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ และคล่ืนความร้อนในปีน้ี 

 วนัท่ี  10  กนัยายน 2562  สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาล

คร้ังแรกในฤดูการผลิต 2562/2563  ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562/63    ปี 2561/62    ปี 2560/61 ปี 2559/60 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 375,387 390,285 382,012 299,692 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 69.8 63.7 84.1 75.2 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 26,193,723 24,645,598 32,123,703 22,537,544 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 18.2 19.3 17.9 17.9 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 16.3 10.7 13.5 11.9 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) 
4,264,189 4,191,148 5,161,378 3,566,206 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 13 กนัยายน  2562  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2562/2563 เทียบกบัปี 2561/2562  และปี 2560/2561 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี2562/2563  (ประมาณการ) 

 

(ประมาณการ) 

 

ปี 2561/2562 

(ประมาณการ) 

ปี 2560/2561 

 
กนัยายน สิงหาคม 

สตอ็คตน้ปี 1,747 1,775 2,008 1,876 
ผลผลิตน ้าตาล 9,137 9,308 

5,004 

4,099 

2,078 

0 

1,875 

145 

8,985 9,293 

5,103 

3,866 

2,055 

43 

1,628 

140 

    จากบ้ีท 5,005 5,179 4,957 5,279 
    จากออ้ย 4,129 4,129 4,028 4,014 
          ฟลอริดา  2,096 2,096 2,005 1,983 
          ฮาวาย 0 0 0 0 
          หลุยส์เซียนา 1,900 1,900 1,875 1,862 
          เทก็ซสั 134 134 147 169 
ปริมาณการน าเขา้ 3,125 2,981 3,089 3,277 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,587 1,593 1,582 1,663 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 420 326 
     อ่ืน ๆ 1,188 1,039  1,087 1,287 
     เมก็ซิโก 1,118 969 997 1,223 
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อุปทานรวม 14,006 14,064 14,082 14,445 
     การส่งออก 35 35 35 170 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,305 12,330 12,300 12,185 
        -อาหาร 12,200 12,225 12,175 12,048 
       - อ่ืน ๆ 105 105 125 137 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 82 
อุปสงคร์วม 12,340 12,365 12,335 12,438 
สตอ็คปลายปี 1,666 1,699 1,747 2,008 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 
13.5 13.7 14.2 16.1 

 

อเมริกาใต้ 

วนัท่ี  13 กนัยายน 2562  กระทรวงเกษตรของบราซิล (MAPA)  มีรายงานวา่  ในปี 2562/2563 
(เมษายน-มีนาคม) จนถึงกลางเดือนสิงหาคมโรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลผลิตน ้าตาลลดลง 
3.1%  เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง 
  น ้าตาลท่ีผลิตได ้(ลา้นตนั) 15.5 16.0 -0.50 
  น ้าตาล VHP (ลา้นตนั) 10.0 10.8 - 
  น ้าตาล Low  ICUMSA (ลา้นตนั) 4.8 4.5 +0.3 
 

 วนัท่ี  12 กนัยายน 2562  มีรายงานวา่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมความตอ้งการน ้าตาลภายในประเทศ

และการส่งออกท่ีซบเซาของบราซิลส่งผลใหป้ริมาณสตอ็คน ้าตาลในประเทศพุง่สูงสุด แมผ้ลผลิต

ภายในประเทศจะลดลงอยา่งต่อเน่ือง สตอ็คน ้าตาลของบราซิลแตะระดบั 8.5 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 8.3 ลา้นตนั 

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และจาก 8.4 ลา้นตนั เป็นระดบัสูงสุดท่ีบนัทึกไวก่้อนหนา้น้ี ซ่ึงเป็นน ้าตาล 

VHP 4.9 ลา้นตนั   น ้าตาล crystal  3.2 ลานตนั ส่วนท่ีเหลือเป็นน ้าตาลรีไฟน์ และน ้าตาลออร์แกนิค   

 วนัท่ี  10  กนัยายน 2562  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2562/2563  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  31  สิงหาคม  2562  ดงัน้ี 
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รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2562/63 

ปี  

2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2562/63 ปี 2561/62 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 47.815 43.523 +9.86 398.286 393.742 +1.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 2.513 2.383 +5.47 17.971 18.887 -4.85 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.724 2.464 +10.55 20.610 20.591 +0.09 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 150.94 152.64 -1.11 133.30 138.05 -3.44 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล (%) 36.55 37.64 -2.90 35.52 36.47 -2.60 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

63.45 62.36 +1.75 64.48 63.53 +1.50 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 13 กนัยายน 2562  นาย Prakash Naiknavare กรรมการผูจ้ดัการ The National Federation 
of Cooperative Sugar Factories Ltd. (NFCSF) ของอินเดียรายงานวา่ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิต
น ้าตาลของอินเดียอาจจะลดลง 20%   สู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี ท่ี 26.3 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)   
จาก 33 ลา้นตนัในปีก่อน หลงัจากภาวะภยัแลง้ในปีน้ี  ท าใหเ้กษตรกรควบคุมการเพาะปลูกออ้ย  และเม่ือ
เดือนท่ีแลว้น ้าท่วมท าใหใ้นพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยท่ีส าคญั เช่น รัฐ  Maharashtra  และรัฐ Karnataka ซ่ึงเป็นรัฐ
ท่ีผลิตน ้าตาลรายใหญ่อนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 3 รองจากรัฐ  Uttar Pradesh ผลผลิตน ้าตาลของรัฐ 
Maharashtra อาจจะลดลงคร่ึงหน่ึงจากปีก่อน เหลือ 5.5 ลา้นตนั ขณะท่ีรัฐ Karnataka's อาจจะลดลง 23% 
เหลือ 3.3 ลา้นตนั   และนาย Prakash Naiknavare รายงานวา่เม่ือสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมรัฐทั้งสอง
ไดรั้บปริมาณน ้าฝนมากถึง 670 มิลลิเมตร ท าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยใกลแ้ม่น ้าถูกน ้าท่วมขงั 

 อน่ึงในเดือนกรกฎาคม  The Indian Sugar Mills Association (ISMA) คาดวา่ในปี 2562/2563 
อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้  28.2  ลา้นตนั   และ  F.O. Licht   คาดวา่จะมีจ านวน  28  ลา้นตนั  นาย  B.B. 
Thombare  ประธานสมาคมโรงงานน ้าตาลอินเดียภาคตะวนัตก (WISMA) กล่าววา่พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยจะ
ไดรั้บผลกระทบในช่วงเร่ิมตน้ฤดูมรสุมในเดือนมิถุนายน และมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ซ่ึงหากเป็นจริง
ดงัคาด ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียในปีน้ีจะลดลงถึงระดบัการบริโภคภายในประเทศ  และจะช่วยลดสตอ็ค
น ้าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึนในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
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 วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 มีรายงานวา่  ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ  Maharashtra ของอินเดียในปี 2562/ 2563 

(ตุลาคม-กนัยายน) จะลดลงเหลือ 6.0 ลา้นตนั เทียบกบั 10.7 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยใน

ปี 2561 มีจ านวน 1.165 ลา้นแฮคแต ซ่ึงในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูกลดลงประมาณ 800,000 แฮคแต   

วจิารณ์และความเห็น 

         การเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาลในสัปดาห์ท่ีผา่นมา ราคาน ้าตาลไดป้รับตวัลดลง โดยราคา

น ้าตาลตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดือนใกลปิ้ดตลาดลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 11 เดือนคร่ึง เน่ืองจาก

องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนขาด (deficit) ปี 2562/2563 จะมี

จ านวน 4.8 ลา้นตนั ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะลา้งสตอ็กโลกได ้เน่ืองจาก "สงครามน ้าตาล" ก าลงัท าร้ายการบริโภค 

และ ISO รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลทัว่โลกในปี2562/2563 จะลดลง 2.3%  เหลือ 172 ลา้นตนั และได้

ประมาณการผลผลิตน ้าตาลโลกส่วนเกิน (surplus) ในปี 2561/2562 เหลือ 1.7 ลา้นตนั จาก 1.8 ลา้นตนั  

ขณะท่ี Unica ไดร้ายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใต ้ โดยรวมในปี 2562/2553 จนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 

2562 วา่ลดลง 4.85% มาอยูท่ี่ 17.971 ลา้นตนั  และ Unica คาดวา่โรงงานจะเพิ่มการผลิตเอทานอลและจะท า

ใหล้ดการผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลในปี 2562/2563 ลง 5.7% เหลือ 25 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบั

ต ่าสุดในรอบ 14 ปี ก็ตาม  และในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมาตลาดน ้าตาลโลกไดรั้บแรงกดดนัจากการท่ีกลุ่ม

กองทุนและนกัเก็งก าไรถือตัว๋ขายเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 

 ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ปรากฎวา่ไดถื้อ

ตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) มากสุดเป็นประวติัการณ์ จ านวน 218,896  ล็อต หรือประมาณ 11.120 ลา้น

ตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short)  189,410  ล็อต หรือประมาณ 9.622 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อน

หนา้นั้น (3 กนัยายน 2562)   

 ส าหรับในระยะน้ีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ยงัคงกดดนัตลาดและการถือตัว๋ขายของกองทุนเป็นปัจจยั

หลกัในการเคล่ือนไหวของราคาน ้าตาล และมีโอกาสท่ีกองทุนอาจจะซ้ือคืนในอนาคตอนัใกลน้ี้  เน่ืองจาก

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2562  จะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  จ าเป็นตอ้งมี

การปิดสัญญาขายท่ีถืออยู ่ก็อาจจะไดเ้ห็นราคาท่ีปรับตวัสูงข้ึนในระยะสั้น ๆ  

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

ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั       

16  กนัยายน  2562               


