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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  12 – 16  พฤศจิกายน  2561 
                        

         ตลาดน ้ าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  ( 12 - 16  พฤศจิกายน  2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์     

ท่ี  46 ของปี 2561 ราคาน ้ าตาลเคล่ือนไหวผนัผวนและไดป้รับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน โดยในวนั

แรกของสัปดาห์ราคาไดป้รับตวัสูงข้ึนจากข่าว Unica  รายงานผลผลิตน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลเพียง

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 มีจ านวน 24.350 ลา้นตนั ลดลงจาก 33.219 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่วนผลผลิตเอทานอล    

มีจ  านวน 27.260 พนัล้านลิตร เพิ่มข้ึนจาก 22.661 พนัลา้นลิตร  ในปีก่อน  ก่อนท่ีราคาจะลดลงจากการท่ีสกุล

เงินเรียลบราซิลลดลงถึงระดับต ่าสุดในรอบกว่า 1 เดือนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุน้การขายของ

ผูผ้ลิต รวมทั้งราคาน ้ ามนัท่ีอยู่ในช่วงขาลงอย่างชดัเจนเป็นอีกปัจจยัท่ีถ่วงราคาน ้ าตาล  หลงัจากนั้นราคาได้

ปรับตวัเพิ่มข้ึน ตามแรงหนุนบางส่วนจากการแข็งค่าข้ึนของสกุลเงินเรียลบราซิล และความสนใจอยูท่ี่อินเดีย 

ซ่ึงอาจผลิตน ้ าตาลน้อยกว่าท่ีคาดหมาย 7.4% เน่ืองจากภาวะความแห้งแล้ง และจากผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วน

ขาด  รวมทั้งการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตวัข้ึนของพลังงาน เป็นแรงหนุนราคาน ้ าตาล

เล็กน้อย   ราคาน ้ าตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 เคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 12.53-13.16 เซนต ์และ

ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 12.69 เซนต ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต ์หรือ 0.31% และราคาน ้ าตาลตามสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2562 เคล่ือนไหวอยู่ระหว่าง 12.69-13.27 เซนต์ และปิดตลาดท่ี  12.84  เซนต์ ลดลง 0.03 

เซนต ์หรือ 0.23% 

 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

16 พฤศจิกายน  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

9 พฤศจิกายน  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2562 13.16 12.53 12.69 12.73 -0.04 
พฤษภาคม 2562 13.27 12.69 12.84 12.87 -0.03 
กรกฎาคม 2562 13.39 12.81 12.95 13.02 -0.07 
ตุลาคม 2562 13.59 13.01 13.15 13.24 -0.09 
มีนาคม 2563 14.07 13.53 13.66 13.75 -0.09 
พฤษภาคม  2563 13.97 13.52 13.66 13.73 -0.07 
กรกฎาคม 2563 13.93 13.51 13.65 13.69 -0.04 
ตุลาคม 2563 14.00 13.37 13.72 13.76 -0.04 
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มีนาคม 2564 14.36 14.05 14.05 14.07 -0.02 
พฤษภาคม  2564 14.26 13.91 13.92 13.90 +0.02 
กรกฎาคม  2564 14.23 13.83 13.83 13.77 +0.06 
ตุลาคม  2564 14.27 13.84 13.88 13.86 +0.02 

 

ข่าวทีส่ าคัญ  

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 1,089,300 แฮคแต หรือ 98.2% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,108,900 แฮคแต)  เทียบกบั 1.1 ลา้นแฮคแต ในปีก่อน   ผลผลิตบ้ีทมีจ านวน 40.6 ลา้นตนั  ลดลงจาก 47.5 

ลา้นตนั   ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียลดลง 13.3%  อยูท่ี่ 37.3  ตนั/แฮคแต จาก 43.02 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน    

 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ในเดือน

ตุลาคม 2561 ยเูครนส่งออกน ้าตาลจ านวน 58,300 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 42,300 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน โดยส่งออกไปยงัอุซเบกิสถาน 60%  อาเซอร์ไบจาน 22%  ทาจิกิสถาน 5% อาร์เมเนียและมอลโดวา 

ประเทศละ 3%  รวมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561/2562 (กนัยายน-สิงหาคม) ยเูครนส่งออกจ านวน 69,400 

ตนัเพิ่มข้ึนจาก 59,200 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และ Ukrtsukor รายงานวา่  เพียง  ณ  วนัท่ี 13 

พฤศจิกายน ยเูครนมีปริมาณบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิตจ านวน 9.06 ลา้นตนั และผลิตน ้าตาลน ้าตาลได ้

1,199,700 ตนั โดยทาง Ukrtsukor ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัปีก่อน แต่มีรายงานอตัราการหีบสกดัอยูท่ี่ 13.2% 

ลดลงจาก 14.1%  ในปีก่อน   

 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรเบลารุสรายงานวา่เบลารุสเก็บเก่ียวบ้ีทเสร็จส้ิน

เรียบร้อยแลว้ จากพื้นท่ีเพาะปลูก 98,800 แฮคแต ปริมาณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้ 4,774,700 ตนั  ลดลงจาก 

4,857,300 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีปีก่อนเก็บเก่ียวบ้ีทไดท้ั้งส้ินจ านวน 4,988,700 ตนั  

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.34 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 50.07 ตนั/แฮคแต ในปี 2560 เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 

16.96% เทียบกบั 16.28% ในปีก่อน  ขณะเดียวกนัสมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล (Belsakhar) รายงานเพียง ณ วนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2561 วา่มีปริมาณบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 2,625,100 ตนั และผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้

339,300 ตนั อตัราการหีบสกดั 12.93% ต ่ากวา่ 13.2% ในปีก่อน 
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ยุโรปตะวนัตก 
 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงเกษตรของฝร่ังเศสคาดวา่ปริมาณผลผลิตน ้าตาลจากบ้ีทในปี 

2561/2562 จะอยูท่ี่ 80.89 ตนั/แฮคแต (เปอร์เซนตน์ ้าตาลอยูท่ี่ 16%)  5  ซ่ึงเป็นการคาดการณ์คร้ังท่ี 3 เม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เทียบกบั 83.47 ตนั/แฮคแต ท่ีคาดการณ์คร้ังก่อน และ 85.07 ตนั/แฮคแต ท่ี

คาดการณ์เดือนตุลาคม และจะลดลง 15.1% จาก 95.25 ตนั/แฮคแต ในปีท่ีก่อน  ซ่ึงต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2549 

พื้นท่ีเพาะปลูกบ้ีทลดลงเล็กนอ้ยเหลือ  484,042 แฮคแต จาก  484,492 แฮคแต ในเดือนก่อน ซ่ึงลดลง 0.4% 

เม่ือเทียบกบั 486,097 แฮคแต ในปีก่อน  และคาดวา่จะมีปริมาณบ้ีทจ านวน 39,155,191 ตนั (ผลผลิตน ้าตาล 

16%) จาก 40,442,542 ตนั ท่ีคาดการณ์เดือนก่อน และลดลง 15.4% จาก 46,300,141 ตนั ในปี 2560/2561 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2561 สหภาพยโุรปอนุญาตใหป้ระเทศต่าง ๆ ตามขอ้ตกลง EPA / EBA 

น าเขา้น ้าตาลประจ าสัปดาห์ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน จ านวน 16,663 ตนั (tel quel)  ลดลงจาก 20,738 ตนั  

รวมในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน) น าเขา้น ้าตาลทั้งส้ินจ านวน 151,281 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 65,653 ตนั  

ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จากสวาซิแลนด์ (62,092 ตนั) ฟิจิ (35,000 ตนั) และเบลีซ (30,703 

ตนั) 

 

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 14  พฤศจิกายนม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโก รายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 
2561/2562   เพียง ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 619 233 +165.67 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 51,063 24,961 +104.57 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 3,417 1,522 +124.51 
อตัราการหีบสกดั (%) 1.37 1.96 -29.97 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 82.49 107.24 -23.08 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 619 233 +165.67 
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อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 15  พฤศจิกายน 2561  กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานวา่ ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  เพียง 

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ทางภาคเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลผลิตน ้าตาลได ้981,103 ตนั (tel 

quel) เพิม่ข้ึน 28.1% จาก 765,989 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน   โดยมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 

22.070 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 18.100 ลา้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.072 พนัลา้นลิตร เพิ่มข้ึน 

30.6% จาก 820.9 ลา้นลิตร ในปีก่อน ขณะท่ีในปี 2560/2561 มีผลผลิตออ้ยจ านวน 44.605 ลา้นตนั  ผลผลิต

น ้าตาลมีจ านวน 2.541 ลา้นตนั  และผลผลิตเอทานอลมีจ านวน 1.758 พนัลา้นลิตร 

 วนัท่ี 14  พฤศจิกายน 2561 บริษทัท่ีปรึกษา Archer รายงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
โรงงานน ้าตาลทางภาคกลาง-ใตข้องบราซิลไดท้  าการขายน ้าตาลเพื่อการส่งออกในปี 2562/2563 (เมษายน-
มีนาคม) เป็นจ านวน 4.157 ลา้นตนั หรือ 19.57% ของปริมาณน ้าตาลท่ีคาดวา่จะส่งออกทั้งหมด 21 ลา้นตนั  
ในขณะท่ีบางส านกัคาดการณ์ปริมาณการส่งออกไวท่ี้ 18 ลา้นตนั  โดยปริมาณขายสูงกวา่ค่าเฉล่ียในรอบ 7 ปี 
ท่ี 18.65%   ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 12.94 เซนต/์ปอนด ์  ไม่รวมพรีเมียม และราคาเฉล่ียในรูปเงินเรียลอยูท่ี่ 1,159.54 
เรียล/ตนั FOB Santos  (รวมค่าโพลพรีเมียม) 
 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใต ้

ของบราซิล ปี 2561/2562  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคม ยอดสะสม 

ปี 

 2561/62 

ปี  

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ปี 

2561/62 
ปี 

2560/61 

เปลีย่นแปล

ง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (ลา้นตนั ) 24.858 30.144 -17.53 508.339 531.447 -4.35 
ผลผลิตน ้าตาล (ลา้นตนั) 0.958 1.891 -49.35 24.350 33.219 -26.70 
ผลผลิตเอทานอล (พนัลา้นลิตร) 1.400 1.576 -11.16 27.260 22.661 +20.29 
ATR (กก/ตนัออ้ย) 133.96 153.64 -12.81 140.13 137.75 +1.73 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

30.18 42.85 -29.56 35.87 47.62 -24.67 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

69.82 57.15 +22.17 64.13 52.38 +22.43 
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อฟัริกา 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2561 Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) ของ

มอริเชียส รายงานผลผลิตออ้ย และผลผลิตน ้าตาลปีการผลิต 2561/2562  ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม  2561  ดงัน้ี 

 

 
โอเชียเนีย 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รายงานปริมาณออ้ยเขา้
หีบ ค่า ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้าตาลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 

ปริมาณออ้ยเขา้หีบประจ าสัปดาห์ (ตนั) 1,210,869 1,333,639 -9.21 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบสะสม (ตนั) 29,982,292 28,060,708 6.85 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบคิดเป็นร้อยละของประมาณการ (%) 91.50 84.10 8.80 
ซี.ซี.เอส. ประจ าสัปดาห์ (%) 14.90 13.05 14.18 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.29 13.53 5.62 
ผลผลิตน ้าตาลประจ าสัปดาห์ (ตนั) 180,419 174,040 3.67 
ผลผลิตน ้าตาลสะสม (ตนั) 4,284,470 3,796,614 12.85 

 
เอเชีย 
 วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของ

ฟิลิปปินส์ในฤดูการผลิตปี 2561/2562  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 28 ตุลาคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ยเขา้หีบ (ตนั) 2,508,070 2,670,442 -5.15 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั) 254,517 250,210 -10.98 
เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 11.69 10.89 -4.90 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.15 9.37 -6.10 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.10 79.10 1.15 
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รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 2,100,272 1,669,488 +25.80 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 180,046 137,241 +31.19 
โมลาส (ตนั) 81,659 59,376 +37.53 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.57 8.22 +4.28 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.89 3.56 +9.32 

 

  วนัท่ี 16  พฤศจิกายน 2561  The National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF) 

ของอินเดียรายงานวา่ ในปี 2561/2562 (ตุลาคม-กนัยายน)  เพียง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  อินเดียผลิต

น ้าตาลได ้1.08 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 1.9  ลา้นตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย

น ้าตาลท่ีผลิตไดจ้ากรัฐ Maharashtra  มีจ  านวน 560,000  เมตริกตนั  รัฐ Karnataka  มีจ  านวน 230,000  

เมตริกตนั  และรัฐ Uttar Pradesh มีจ านวน  120,000  เมตริกตนั  ทั้งน้ีมีโรงงานน ้าตาลในรัฐ Maharashtra  

จ  านวน 103 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  และ 42  โรงงาน ในรัฐ Uttar Pradesh   ขณะเดียวกนั NFCSF คาดวา่

ในฤดูการผลิตน้ีรัฐ  Uttar Pradesh จะผลิตน ้าตาลได ้11.2 ลา้นตนั  รัฐ Maharashtra จะผลิตได ้9.7 ลา้นตนั  

รัฐ Karnataka จะผลิตได ้4.1  ลา้นตนั  รัฐ  Gujarat จะผลิตได ้1.1 ลา้นตนั  และรัฐ  Tamil Nadu  จะผลิตได ้

1.0 ลา้นตนั  รวมในฤดูการผลิตปี 2561/2562  คาดวา่อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้32.4 ลา้นตนั   

 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 The Western India Sugar Mills Association คาดวา่ในปี 2561/2562 
อินเดียจะผลิตน ้าตาลได ้30.0 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว)  ลดลงจาก 32.4 ลา้นตนั ในประมาณการคราว
ก่อน  และ 32.5 ลา้นตนั ท่ีผลิตไดใ้นปีก่อน  เน่ืองจากผลผลิตออ้ยไดรั้บผลกระทบจากความแหง้แลง้และการ
ระบาดของดว้งขาว (white grup)  
 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  2561 The China Sugar Association (CSA) ของจีนคาดการณ์ผลผลิต
น ้าตาลของจีนในปี 2561/2562  จะมีจ านวน 10.6 ลา้นตนั  หรือเพิ่มข้ึน 2.8%  จาก 10.31 ลา้นตนั ในปีก่อน
สูงสุดในรอบ 4 ปี จากพื้นท่ีเพาะปลูก 21.91 ลา้น mu (1.461 ลา้นแฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 21.26 ลา้น mu  ในปี
ก่อน  โดยเป็นน ้าตาลจากออ้ย 9.27 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 1.2% จาก 9.16 ลา้นตนั  ในปีก่อน  และเป็นน ้าตาลจาก
บ้ีท 1.33 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 1.6% จาก 1.15 ลา้นตนั ทั้งน้ีเป็นน ้าตาลจากออ้ยในจากมณฑลกวางสี 
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ประมาณ 6.10 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 6.03 ลา้นตนั ในปีก่อน  มณฑลยนูนาน 2.08 ลา้นตนั จาก 2.07 ลา้นตนั 
ในปีก่อน  มณฑลกวางตุง้ 880,000 ตนั จาก 871,300 ตนั ในปีก่อน  และมองโกเลียในจะเพิ่มผลผลิตน ้าตาล
จากบ้ีทเป็น 680,000 ตนั จาก 480,000 ตนั ในปีก่อน  และมณฑลซินเจียงคาดวา่จะผลิตได ้540,000 ตนั จาก 
541,000 ตนั ในปีก่อน 
 

วจิารณ์และความเห็น 

    ราคาน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีไดเ้คล่ือนไหวผนัผวนและปรับตวัลดลง

เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน  โดยไดรั้บแรงกดดนัจากการท่ีเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลง อยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ

กว่า 1 เดือนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุน้การขายของผูผ้ลิต อีกทั้งราคาน ้ ามนัท่ีอยู่ในช่วงขาลงอย่าง

ชดัเจนเป็นอีกปัจจยัท่ีถ่วงราคาน ้ าตาล  หลงัจากนั้นราคาไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  โดยไดรั้บแรงหนุนบางส่วนจาก

การแข็งค่าข้ึนของสกุลเงินเรียลบราซิล และความสนใจอยู่ท่ีอินเดีย ซ่ึงอาจผลิตน ้ าตาลน้อยกว่าท่ีคาดหมาย 

7.4%  เน่ืองจากภาวะความแห้งแล้ง และจากผลผลิตน ้ าตาลโลกส่วนขาด  รวมทั้งการอ่อนค่าของดอลลาร์

สหรัฐฯ และการปรับตวัข้ึนของพลงังาน เป็นแรงหนุนราคาน ้ าตาลเล็กนอ้ย    ส าหรับสถานะของกลุ่มกองทุน

และนักเก็งก าไร   ต่าง ๆ  ณ วนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้ าตาลสุทธิ (Net Short) เป็น

จ านวน 3,926 ล็อต  หรือประมาณ 0.199 ลา้นตนั เทียบกบัท่ีถือตัว๋ซ้ือน ้ าตาลสุทธิ (Net Long)  24,388 ล็อต  

หรือประมาณ 1.239 ล้านตนั ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (6 พฤศจิกายน 2561)    ส าหรับในระยะสั้ น ๆ  หาก

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม คาดวา่ราคาน ้ าตาลจะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวนตาม

แรงซ้ือและขายจากกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ดงัเช่นสัปดาห์ท่ีผา่นมา  

 

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

 ฝ่ายตลาด 
 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                               

19 พฤศจิกายน 2561 
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