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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  10 – 14  กนัยายน  2561 
                        

         ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (10 - 14 กนัยายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี 37 

ของปี 2561 ราคาน ้าตาลไดเ้คล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวนและปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัรายงานคราวก่อน โดย

ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากกลุ่มกองทุน/นกัเก็งก าไร ไดเ้ขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering)  กอปร

กบัจากการคาดการณ์ของผลผลิตท่ีลดลงของบราซิลและสหภาพยโุรป รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมออ้ยและ

น ้าตาลบราซิล (Unica) รายงานวา่บราซิลเร่งการแปรรูปออ้ยในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนสิงหาคม แมผ้ลผลิต

ทางการเกษตรลดลงหลงัโรงงานยนืยนัความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะความแหง้แลง้ในปีน้ี ซ่ึงบราซิลยงัใหค้วาม

สนใจเร่ืองการใชอ้อ้ยผลิตเอทานอลมากกวา่น ้าตาล ระดบัการผลิตดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความคาดการณ์  แต่

ในช่วงสุดทา้ยราคาไดป้รับตวัลดลง โดยเป็นผลมาจากการขายท าก าไรจากการทะยานสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 2 

เดือนของรอบการซ้ือขายก่อนหนา้และระดบัการซ้ือมากเกินไปทางเทคนิคบนดชันีก าลงัสัมพทัธ์ (RSI) อีก

ปัจจยักดดนัราคาคือการใกลค้รบก าหนดส่งมอบของสัญญาเดือนตุลาคม พร้อมดว้ยสัญญาท่ียงัมีสถานะคงคา้ง

จ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม สัญญาดงักล่าวปรับข้ึนติดต่อกนัเป็นสัปดาห์ท่ี 4  และในดา้นปัจจยัพื้นฐาน การ

เจรจาวา่อินเดียอาจตกลงอุดหนุนการส่งออกเร็ว ๆ น้ี ในขณะท่ีตอ้งรับมือกบัอุปทานลน้ตลาดหลงัการผลิต

เพิ่มข้ึนไดเ้พิ่มแรงกดดนั ราคาน ้าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนตุลาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.00-

11.80 เซนต ์และปิดตลาด         คร้ังสุดทา้ยท่ี 11.16 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากสัปดาห์ก่อน 0.15 เซนต ์หรือ 1.36% 

และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 11.82-13.26 เซนต ์ และปิดตลาดท่ี  

12.02  เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.24 เซนต ์หรือ 2.04% 

 
ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

14 กนัยายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  
7 กนัยายน  2561 

เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

ตุลาคม 2561 11.80 11.00 11.16 11.01 +0.15 
มีนาคม 2562 13.26 11.82 12.02 11.78 +0.24 
พฤษภาคม 2562 12.65 11.97 12.19 11.93 +0.26 
กรกฎาคม 2562 12.71 12.06 12.29 12.02 +0.27 
ตุลาคม 2562 12.95 12.35 12.54 12.30 +0.24 
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มีนาคม 2563 13.52 12.89 13.09 12.89 +0.20 
พฤษภาคม  2563 13.53 13.03 13.13 12.97 +0.16 
กรกฎาคม 2563 13.53 13.03 13.17 13.04 +0.13 
ตุลาคม 2563 13.69 13.17 13.31 13.23 +0.08 
มีนาคม 2564 14.03 13.55 13.64 13.60 +0.04 
พฤษภาคม  2564 14.00 13.77 13.61 13.65 -0.04 
กรกฎาคม  2564 - - 13.68 13.75 -0.07 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 14 กนัยายน 2561   กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2561 

เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้8,830 แฮคแต หรือ 8.9% ของพื้นท่ีเพาะปลูก 99,600 แฮคแต ในปี

น้ี เทียบกบั 7,590 แฮคแต ท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้

364,100 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 329,700 ตนั ในปีก่อน  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.24 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 43.45 ตนั/

แฮคแต ในปีก่อน เปอร์เซนตน์ ้าตาลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 16% เทียบกบั 15.2%  ในปีก่อน  และกระทรวงเกษตร

คาดวา่การเก็บเก่ียวบ้ีทในปีน้ีจะไดเ้กินกวา่ 5 ลา้นตนั และรัฐบาลไดก้ าหนดราคาน ้าตาลขายปลีกต ่าสุดไวท่ี้ 

1.5 รูเบิลเบลารุส (48.39 รูเบิลรัสเซีย) ต่อกิโลกรัมเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ และสมาคมผูผ้ลิต

น ้าตาล (Belsahar) รายงานวา่ผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทมีจ านวน  19,700 ตนั ลดลงจาก  206,600 ตนั  ขณะน้ี

โรงงานน ้าตาลทั้งหมด 4 โรงงานก าลงัด าเนินการผลิต  โรงงานน ้าตาล Sugar Gorodeya และ Slutsk เร่ิม

ด าเนินการผลิตเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม ตามดว้ย Skidelsky ในวนัท่ี 5 กนัยายนและ Zhabika ในวนัท่ี 10 

กนัยายน 

 วนัท่ี 14 กนัยายน 2561  กระทรวงนโยบายการเกษตรของยเูครนรายงานวา่  เพียง ณ วนัท่ี 11 

กนัยายน 2561 เกษตรกรยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้6,000 แฮคแต หรือ 2% ของพื้นท่ีเพาะปลูก

ทั้งหมด ลดลงจาก 11,000 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 46.6 ตนั/แฮค

แต เพิ่มข้ึนจาก 43.2 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้266,000 ตนั เทียบกบั 486,000 ตนั ในปี

ก่อน และสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่พื้นท่ีเก็บเก่ียวในปีน้ีจะมี 
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จ านวน 279,000 แฮคแต และในปีน้ีเร่ิมตน้การผลิตเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน ท่ีโรงงานน ้าตาล Tomashpol และ

จนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน ผลิตน ้าตาลได ้20,000 ตนั  จากปริมาณบ้ีท 186,000 ตนั มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต 

10 โรงงาน ในปีท่ีแลว้เก็บเก่ียวบ้ีทได ้14.491 ลา้นตนั  จากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 311,000 แฮคแต โดยมีผลผลิตเฉล่ีย

เท่ากบั 46.55 ตนั/แฮคแต  ขณะเดียวกนันาย Marina Sidak หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์ของ Sucden (CIS) รายงาน

วา่สตอ็คน ้าตาลในส้ินปี 2560/2561 มีจ านวน 500,000 ตนั ซ่ึงสูงกวา่ 1.8 เท่า เม่ือส้ินปีก่อน และในปี 

2560/2561 ผลผลิตเพิ่มข้ึนและการส่งออกลดลง การบริโภคภายในประเทศมีประมาณ 1.3 ลา้นตนั หรือนอ้ย

กวา่ปีก่อน 8%  การส่งออกน ้ าตาล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม มีจ านวน 562,000 ตนั หรือนอ้ยกวา่ปีก่อนในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 23%   

วนัท่ี 13 กนัยายน  2561   The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) ไดป้รับลดการ
คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลในปี 2561/2562 ลงมาอยูท่ี่ 6.0 ลา้นตนั  จาก 6.2 ลา้นตนั ในประมาณการคราวก่อน 
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้าย การขาดความชุ่มช้ืนและอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งสูง ท าใหห้วับ้ีทมีขนาดเล็ก แต่
ปริมาณน ้าตาลสูงมาก   ขณะท่ีในปี 2560/2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลได ้ 6.56 ลา้นตนั ท าใหต้ลาดมีความสมดุล 
ราคาน ้าตาลภายในประเทศปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยในช่วงปลายปี แต่ยงัใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี และในปีน้ี
พื้นท่ีเพาะปลูกไดล้ดลง 5.9%  เหลือ 1.013 ลา้นแฮคแต อยา่งไรก็ตามรัสเซียยงัคงมีน ้าตาลส่งออกไดม้ากในฤดู
การผลิตน้ี  โดย Soyuzrossakhar ไดป้ระเมินการน าเขา้จากเบลารุสท่ี 250,000 ตนั  การบริโภคภายในประเทศท่ี 
5.8 ลา้นตนั  และสามารถส่งออกนอกสหภาพเศรษฐกิจยเูรเซีย อนัประกอบไปดว้ยสมาชิก 5 ประเทศ (เบลารุส 
คาซคัสถาน  กีร์กีซสถาน อาร์มีเนีย  และรัสเซีย)  อยา่งนอ้ย 150,000 ตนั  โดยประเทศปลายทางท่ีส าคญัคืออุซ
เบกิสสถาน 
 วนัท่ี 10 กนัยายน 2561  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 
เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 164,300 แฮคแต หรือ 14.6% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 
ลดลงจาก 174,500 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 5.6 ลา้นตนั ลดลงจาก 7.3 
ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 34.28 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 41.84 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 
   

ยุโรปตะวนัตก 
วนัท่ี 12 กนัยายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมน ้าตาลเยอรมนี (WVZ) คาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลคร้ัง

แรกในฤดูการผลิต 2561/2562  ของเยอรมนีเป็นดงัน้ี 
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รายการ ปี 2561/62    ปี 2560/61    ปี 2559/60 ปี 2558/59 ปี 2557/58 
พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีท (แฮคแต) 391,922 385,848 314,353 288,819 356,451 
ผลผลิตบ้ีท (ตนั/แฮคแต) 70.6 83.7 75.3 71.2 84.3 
บ้ีทท่ีผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต (ตนั) 27,684,766 32,300,382 23,663,748 20,570,291 30,063,902 
เปอร์เซนตน์ ้าตาลเฉล่ีย (%) 18.03 17.82 17.83 17.93 17.27 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั,มูลค่าน ้าตาล

ทรายขาว) 

4,466,535 5,197,226 3,803,956 3,320,089 4,679,693 
 
อเมริกากลางและเหนือ 
 วนัท่ี 13 กนัยายน 2561  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน/อุปสงค ์น ้าตาลของ

สหรัฐฯ ในปี 2561/2562 เทียบกบัปี 2560/2561  และปี 2559/2560 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : 1,000 ชอร์ตตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

 

รายการ 
ปี2561/2562  (ประมาณการ) 

 
(ประมาณการ) 

 

ปี 2560/2561 

(ประมาณการ) 

ปี 2559/2560 
 กนัยายน 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

 
สตอ็คตน้ปี 2,072 2,103 1,876 2,054 
ผลผลิตน ้าตาล 9,328 9,088 9,255 8,969 
    จากบ้ีท 5,343 5,107 5,245 5,103 
    จากออ้ย 3,985 3,981 4,011 3,866 
          ฟลอริดา  2,050 2,050 1,983 2,055 
          ฮาวาย 0 0 0 43 
          หลุยส์เซียนา 1,785 1,781 1,859 1,628 
          เทก็ซสั 150 150 169 140 
ปริมาณการน าเขา้ 2,776 3,560 3,336 3,244 
    ตามโควตาน าเขา้ 1,539 1,539 1,727 1,611 
     โปรแกรมอ่ืน ๆ 350 350 325 419 
     อ่ืน ๆ  887 1,670 1,314 1,213 
     เมก็ซิโก 842 1,655 1,269 1,201 
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อุปทานรวม 14,177 14,751 14,497 14,267 
     การส่งออก 85 85 170 95 
     การใชใ้นอุตสาหกรรม 12,405 12,405 12,255 12,258 
        -อาหาร 12,250 12,250 12,100 12,102 
       - อ่ืน ๆ 155 155 155 156 
    การใชเ้บด็เตล็ด 0 0 0 38 
อุปสงคร์วม 12,490 12,490 12,425 12,391 
สตอ็คปลายปี 1,687 2,261 2,072 1,876 
สตอ็คเม่ือเทียบกบัการบริโภค 

(%) 

13.5 18.1 16.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 
  

อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 12 กนัยายน  2561  Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 กนัยายน  2561  ดงัน้ี 

 

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนสิงหาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2561/62 

ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั) 43.306 39.076 +10.83 391.767 382.850 +2.33 
ผลผลิตน ้าตาล  (ลา้นตนั) 2.371 2.545 -6.85 18.842 23.342 -19.28 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 2.451 1.785 +37.31 20.495 15.351 +33.51 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 152.66 145.53 +4.90 138.22 131.93 +4.77 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล(%) 37.64 46.97 -19.86  36.52 48.50 -24.70 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล

(%)  

62.36 53.03 +17.59 63.48 51.50 +23.26 
 
อฟัริกา 
 วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) ของมอริเชียส 

รายงานผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้าตาลปีการผลิต 2561/2562  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2561  ดงัน้ี 
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วนัท่ี 10 กนัยายน 2561  หอการคา้ของมอริเชียสคาดวา่มอเริเชียสจะผลิตน ้าตาลในปีน้ีไดเ้พียง 
330,000 ตนั  ลดลง 5.7% จาก 350,000 ตนั ท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกลดลง ท าใหผ้ลผลิตออ้ยลดลงในกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย 
 
ตะวนัออกกลาง 

วนัท่ี 11 กนัยายน 2561 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่  The Government Trading Corporation of 
Iran (GTC) ของอิหร่านเปิดประมูลซ้ือน ้าตาลทรายดิบจ านวน 120,000 ตนั และจะปิดประมูลในวนัท่ี 9 ตุลาคม  
โดยแบ่งงวดการส่งมอบเป็น 2 งวด ๆ ละ 60,000 ตนั ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน   และ GTC ขอสงวน
สิทธ์ิในการซ้ือมากกวา่หรือนอ้ยกวา่  10% ของปริมาณการประมูล 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 นาย Bambang ผูอ้  านวยการฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย 

รายงานวา่ ในปี 2562 อินโดนีเซียมีเป้าหมายท่ีจะผลิตน ้าตาลทรายขาว 3.8 ลา้นตนั โดยผลผลิตน ้าตาลในปี

น้ีคาดวา่จะมีจ านวน 2.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 2.1 ลา้น ในปี 2560 

 วนัท่ี 14 กนัยายน 2561  มีรายงานวา่ ในปี 2561/2562  พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยของรัฐ Uttar  Pradesh 

เพิ่มข้ึน 16%  เป็น 2.673 ลา้นแฮคแต  จาก 2.30 ลา้นแฮคแต ในปี 2560/2561  และ 2.05 ลา้นแฮคแต ในสอง

ปีท่ีผา่นมา  ผลผลิตออ้ยในปี 2561/2562 จะมีจ านวน 210 ลา้นตนั จาก 180 ลา้นตนั ในปี 2560/2561 เพิ่มข้ึน

เกือบ 17%  และผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh คาดวา่จะมีจ านวน 13 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 12.03 ลา้นตนั 

(มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ในปี 2560/2561  ผลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึน 8%  ในขณะท่ีผลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึน 17% โดย

มีการใชอ้อ้ยไปผลิต  gur, khandsari และเอทานอลดว้ย 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 1,403,449 1,413,734 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 135,921 125,028 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.23 10.40 -4.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 9.68 8.84 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 73.50 79.00 1.15 
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วนัท่ี 10 กนัยายน 2561  มีรายงานวา่ โรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra มีเวลาเหลือเพียงหน่ึงเดือน
ก่อนท่ีจะถึงฤดูการผลิตใหม่  โดยตอ้งจ่ายเงินใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจ านวน 4.37 พนัลา้นรูปี (1 เหรียญ
สหรัฐ เท่ากบั 71.94 รูปี)  ขณะท่ีสมาคมน ้าตาลของอินเดีย (ISMA) คาดการณ์วา่ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 
ผลผลิตน ้าตาลของอินเดียจะเพิ่มข้ึน 8.5-10%  เป็น 35.0-35.5 ลา้นตนั จาก 32.25 ลา้นตนั ในปี 2561/2562 และ
ประมาณการวา่ผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Uttar Pradesh จะเพิ่มข้ึน 9-12%  และในรัฐ Maharashtra จะเพิ่มข้ึน 3-8%  
ขณะท่ีสหกรณ์โรงงานน ้าตาลแห่งชาติประมาณการผลผลิตน ้าตาลในรัฐ Maharashtra วา่จะนอ้ยลง เน่ืองจากมี
ศตัรูพืชรบกวน  และในขณะเดียวกนันาย  Prakash Naiknavare กรรมการผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ รายงานวา่ผลผลิต
น ้าตาลจะเพิ่มเป็น 33.0 ลา้นตนั  จาก 32.0 ลา้นตนั 
 

วจิารณ์และความเห็น 

ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดย 

ตลาดไดรั้บแรงหนุนจากกลุ่มกองทุน/นกัเก็งก าไรไดเ้ขา้มาซ้ือน ้ าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) ประกอบ

กบัตลาดไดรั้บปัจจยัหนุนจากการคาดการณ์ผลผลิตท่ีลดลงในยุโรปและบราซิล  รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมออ้ย

และน ้าตาลบราซิล (Unica) รายงานวา่บราซิลเร่งการแปรรูปออ้ยในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนสิงหาคม  แมผ้ลผลิต

ทางการเกษตรลดลงหลงัโรงงานยืนยนัความเสียหายท่ีเกิดจากภาวะความแห้งแลง้ในปีน้ี ซ่ึงบราซิลยงัให้ความ

สนใจเร่ืองการใช้อ้อยผลิตเอทานอลมากกว่าน ้ าตาล  ระดบัการผลิตดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดการณ์  

ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี  11 กันยายน 2561 ปรากฏว่าได้ถือตัว๋ขาย

น ้าตาลสุทธิ (Net Short) มีจ านวน 163,835 ล็อต  หรือประมาณ 8.323 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 188,738 ล็อต  หรือ

ประมาณ 9.588 ลา้นตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (4 กนัยายน 2561) ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐาน

ต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตามแรงซ้ือและขาย

จากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

 

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

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                            
   17  กนัยายน  2561 
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