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สรุปสถานการณ์ตลาดน า้ตาลโลกประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  22 - 26  ธันวาคม  2561 
                        

 ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ี  (22 - 26 มกราคม 2561) ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ี  4  ของปี 
2561 ราคาน ้าตาลเคล่ือนไหวปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไร
ต่าง ๆ  โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ราคาน ้าตาลปรับตวัลดลง เน่ืองจากสกุลเงินเรียลของบราซิลซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
น ้าตาลรายใหญ่ของโลกเปล่ียนทิศทางและอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ แมว้า่ราคาน ้าตาลในเดือน
ใกลอ้ยูใ่นระดบัขายทางเทคนิคมากเกินไปเม่ือวดัจากดชันีความแขง็แกร่ง (RSI) ระยะ 14 วนั   เทรดเดอร์ระบุวา่ 
ตลาดไดรั้บแรงหนุนในช่วงแรกจากเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง แต่คาดการณ์การผลิตโลกท่ีพฒันาข้ึนไดจ้  ากดัการ
บวกของราคา ก่อนท่ีจะกระเต้ืองข้ึนมาบา้งตามการเขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด  ค่าเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบ
กบัเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน และราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  มีผลต่อตลาดไม่มากนกั  
ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.04-13.47 เซนต ์ และ
ปิดตลาดคร้ังสุดทา้ยท่ี 13.36 เซนต ์ เพิ่มข้ึนจากรายงานคราวก่อน 0.11 เซนต ์ หรือ 0.83% และราคาน ้าตาลตาม
สัญญาเดือนพฤษภาคม 2561 เคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 13.21-13.58 เซนต ์และปิดตลาดท่ี  13.52 เซนต ์เพิ่มข้ึน 0.12 
เซนต ์ หรือ 0.90% 
 

ตลาดน า้ตาลนิวยอร์ค หมายเลข  11  (เซนต์/ปอนด์) 

 

เดือนก าหนดราคา 
ราคา
สูงสุด 

ราคาต ่าสุด 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

26  มกราคม  2561 
ราคาปิดเม่ือวนัท่ี  

19 มกราคม  2561 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนาคม 2561 13.47 13.04 

.04 

13.36 13.25 +0.11 
พฤษภาคม 2561 13.58 13.21 13.52 13.40 +0.12 
กรกฎาคม 2561 13.82 13.47 13.79 13.64 +0.15 
ตุลาคม 2561 14.15 13.82 14.15 13.98 +0.17 
มีนาคม 2562 14.94 14.56 14.93 14.65 +0.28 
พฤษภาคม 2562 14.93 14.60 14.94 14.67 +0.27 
กรกฎาคม 2562 14.93 14.63 14.94 14.67 +0.27 
ตุลาคม 2562 15.05 14.79 15.12 14.89 +0.23 
มีนาคม 2563 15.40 15.20 15.53 15.29 +0.24 
พฤษภาคม  2563 15.33 15.24 15.46 15.18 +0.28 
กรกฎาคม 2563 15.38 15.35 15.44 15.11 +0.33 
ตุลาคม 2563 - - 15.62 15.29 +0.33 
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ข่าวทีส่ าคัญ 

วนัท่ี 23 มกราคม 2561  F.O.licht ปรับปรุงประมาณการดุลยภาพน ้าตาลโลกในปี 2560/2561    

(ตุลาคม – กนัยายน) ดงัน้ี 

                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 
สตอ็คตน้ปี 67,203.6 71,616.8 80,652.2 79,333.8 74,255.4 
ผลผลิต 189,732.5 179,537.8 174,150.6 180,643.3 181,469.6 
การน าเขา้ 68,085.0 68,677.4 71,896.3 64,340.3 63,887.7 
การบริโภค 183,943.7 180,705.7 180,048.9 178,657.7 175,769.6 
การส่งออก 69,960.7 71,922.8 75,033.3 65,007.4 64,509.3 
สตอ็คปลายปี 71,116.7 67,203.6 71,616.8 80,652.2 79,333.8 
+/- ผลผลิต  10,194.7 5,387.2 -6,492.7 -826.3 -2,693.5 
+/- %  5.68 3.09 -3.59 -0.46 -1.46 
+/- การบริโภค 3,238.0 656.8 1,391.2 2,888.1 4,092.6 
+/-% 1.79 0.36 0.78 1.64 2.38 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของการบริโภค (%) 38.66 37.19 39.78 45.14 45.14 
น ้ าตาลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขาด 

3,913.1 -4,413.2 -9,035.4 1,318.4 5,078.4 
 

ยุโรปตะวนัออก 

 วนัท่ี  25 มกราคม 2561   สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของยเูครน (Ukrtsukor) รายงานวา่ยเูครน

ส่งออกน ้าตาลในเดือนธนัวาคม 2560  จ  านวน 46,600 ตนั ลดลงจาก 130,600 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน รวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560/2561 (กนัยายน-สิงหาคม) ส่งออกจ านวน 174,000 ตนั  ลดลงจาก 

343,900 ตนั  ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน การส่งออกน ้าตาลในปี 2560 มีจ านวน 598,700 ตนัคิดเป็นมูลค่า 279.9 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 เพิ่มข้ึน 29% จาก 465,600 ตนั  ในปี 2559 โดยส่งออกไปยงัศรีลงักา (69,030 ตนั) 

ตุรกี (49,100 ตนั) อาเซอร์ไบจาน (44,900 ตนั) ซูดาน (40,000 ตนั) ลิเบีย (39,900 ตนั) และโกตดิววัร์ (34,500 

ตนั)  และ ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2561 ยเูครนผลิตน ้าตาลได ้2.05 ลา้นตนั  จากปริมาณบ้ีท 14.26 ลา้นตนั  โดยมี

โรงงาน 3 โรงงาน จาก 46 โรงงงานท่ียงัคงด าเนินการอยู ่
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 วนัท่ี 22 มกราคม 2561 ผูผ้ลิตน ้าตาลแห่งชาติของรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานวา่ในปี 2560/2561  

เพียง ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2561 รัสเซียผลิตน ้าตาลจากบ้ีทได ้6.29 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน 310,000 ตนั จากในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  โดยมีบ้ีทท่ีผา่นกระบวนการผลิต 44.7 ลา้นตนั ลดลง 0.8% จากปีก่อน  อตัราการหีบสกดั 

14.1% เพิ่มข้ึนจาก 13.2% ในปีก่อน  มีโรงงาน 27 โรงงาน จาก 75 โรงงานท่ียงัคงด าเนินการผลิตอยู ่  เพิ่มข้ึน

จาก 18 โรงงาน ในปีก่อน   และยงัคงมีบ้ีทคา้งในไร่ประมาณ 1.5 ลา้นตนั  ซ่ึงสามารถผลิตน ้าตาลไดป้ระมาณ 

100,000-150,000 ตนั  

 

ยุโรปตะวนัตก 

 วนัท่ี 26 มกราคม 2561 The European Commission คาดวา่ ปริมาณการส่งออกน ้าตาลของสหภาพ

ยโุรป (EU)  ในปี 2560/2561 จะมีจ านวน 3.2 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2.8 ลา้นตนั ในประมาณการเม่ือเดือน

พฤศจิกายน  และ 1.385 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  ส่วนการส่งออกน ้าตาลในรูปของสินคา้แปรรูปเพิ่มข้ึนเป็น 

1.6 ลา้นตนั  จาก 1.5 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน  ผลผลิตน ้าตาลจะมีจ านวน 20.578 ลา้นตนั 

ผลผลิต Isoglucose จะมีจ านวน 900,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก  850,000 ตนั  ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน  

ในขณะท่ีปริมาณน ้าตาลน าเขา้จะลดลงเหลือ  1.855 ลา้นตนั   จาก 3.034 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  โดยเป็นการ

น าเขา้น ้าตาลในรูปของสินคา้แปรรูป แทบไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนท่ี 555,000 ตนั ดงันั้น การน าเขา้น ้าตาลจะ

ลดลงเหลือ 1.3 ลา้นตนั  จาก 2.480 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  ส่วนปริมาณการบริโภคน ้าตาลจะเพิ่มเป็น  17.65 

ลา้นตนั  จาก 16.8 ลา้นตนั  ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน และ 16.716 ลา้นตนั ในปี 2559/2560  ผลผลิตเอ

ทานอลท่ีเทียบเท่ากบัน ้าตาลเพิ่มข้ึน  1.35 ลา้นตนั  จาก 0.726 ลา้นตนั ในปี 2559/2560 (0.757  ลา้นตนั ใน

ประมาณการเดือนพฤศจิกายน)  และการบริโภค Isoglucose เพิ่มข้ึนเป็น 860,000 ตนั  จาก 729,000 ตนั ในปี 

2559/2560 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2561  มีรายงานวา่  สหภาพยุโรป (EU) ส่งออกน ้าตาลในเดือนธนัวาคม 2560 มี

จ านวน 318,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 143,000 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวม EU ส่งออกน ้าตาลในช่วง 3 

เดือนแรกของปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) มีจ  านวน 974,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 256,900 ตนั  ในช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน โดยในปี 2559/2560 (ตุลาคม-กนัยายน)  EU ส่งออกน ้าตาลทรายขาวจ านวน 1.328 ลา้นตนั  

และมีการคาดการณ์วา่ในปีน้ีจะส่งออกเพิ่มข้ึนเป็น 2.8 ลา้นตนั 
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 วนัท่ี 26 มกราคม 2561 กระทรวงเกษตรของเยอรมนีรายงานวา่ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 เยอรมนี

ผลิตน ้าตาลทรายขาวได ้1,257,978 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 1,184,128 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  และแทบไม่

เปล่ียนแปลงจาก 1,272,187 ตนั ในเดือนตุลาคม  รวมผลผลิตน ้าตาลในปี 2560/2661  ซ่ึงส้ินสุดในเดือน

พฤศจิกายน มีจ านวน 3,201,144 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 2,819,080 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รายละเอียดมี

ดงัน้ี 

                                                                                                 หน่วย :ตนั                                                             

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 

ปริมาณบ้ีทท่ีส่งเขา้โรงงาน 20,747,436 18,525,366 15,396,074 

เปอร์เซนตน์ ้าตาล (%) 17.75 17.90 17.86 

ผลผลิตน ้าตาลทรายขาว 3,201,144 2,819,080 2,401,954 

  

อเมริกากลางและเหนือ 

 วนัท่ี 24 มกราคม 2561 Sagarpa ของเมก็ซิโกรายงานการผลิตน ้าตาลของเมก็ซิโกในปี 2560/2561   

เพียง ณ วนัท่ี 20 มกราคม  2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 209,061 206,445 +1.27 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 16,319,357 16,132,613 +1.16 
ปริมาณน ้าตาล (ตนั) 1,701,070 1,620,603 +4.97 
อตัราการหีบสกดั (%) 10.42 10.05 +3.68 
ผลผลิตน ้าตาล (ตนั/แฮคแต) 8.14 7.85 +3.69 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 78.06 78.14 -0.10 

 

 วนัท่ี 23 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ กวัเตมาลาผลิตน ้าตาลในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกายน-

ตุลาคม) ประจ าสัปดาห์เพียง ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2561  ได ้123,832 ตนั (tel quel)  เพิ่มข้ึนจาก 119,602 ตนั ใน

สัปดาห์ก่อน และเทียบกบั 121,517 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมาณน ้าตาลในปีน้ีมีจ  านวน 

1,030,410 ตนั เพิ่มข้ึน 0.42% จาก 1,026,056 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 113.47 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.75% จาก 115.49 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้าตาลอยูท่ี่ 11.70 ตนั/แฮคแต ลดลง 1.77% 

จาก 11.91 ตนั/แฮคแต 
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 อเมริกาใต้ 

 วนัท่ี 25 มกราคม 2561 Unica  รายงานผลผลิตออ้ย น ้าตาล และเอทานอล ทางภาคกลาง-ใตข้อง

บราซิล ปี 2560/2561  (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วนัท่ี  16 มกราคม 2561  ดงัน้ี 

                                                                             

รายการ 

ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนมกราคม ยอดสะสม 
ปี 

 2560/61 

ปี  

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ปี 

2560/61 

ปี 

2559/60 

เปลีย่นแปลง 

(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 166 1,182 -85.96 583,559 593,233 -1.63 
ผลผลิตน ้าตาล  (1,000 ตนั) 3 35 -91.43 35,827 35,245 +1.65 
ผลผลิตเอทานอล (ลา้นลิตร) 43 68 -36.76 25,265 24,983 +1.13 
ATR  (กก/ตนัออ้ย) 106.57 109.94 -3.07 137.31 133.80 +2.62 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตน ้าตาล 

(%) 

16.74 28.67 -41.61 46.92 46.60 +0.69 
สัดส่วนออ้ยน าไปผลิตเอทานอล 

(%)  

83.26 71.33 +16.73 53.08 53.40 -0.60 
 

เอเชีย 

 วนัท่ี 23 มกราคม 2561 สมาคมโรงงานน ้าตาลของอินเดีย (ISMA)  รายงานวา่ ในช่วงคร่ึงเดือนแรก

ของเดือนมกราคม อินเดียผลิตน ้าตาลได ้3.211 ลา้นตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายขาว) ลดลงจาก 3.386 ลา้นตนั ในช่วง

คร่ึงหลงัของเดือนธนัวาคม และเพิ่มข้ึนจาก 2.289 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมตั้งแต่เร่ิมฤดูการ

ผลิตปี 2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) อินเดียผลิตน ้าตาลได ้13.537 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 10.480 ลา้นตนั ในช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงาน 504 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต  มากกวา่ในสองสัปดาห์ก่อน 19 โรงงาน และ 

มากกวา่ในช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 105 โรงงาน ในรัฐ Maharashtra ผลิตน ้าตาลได ้5.025 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 

3.143 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีด าเนินการผลิต  182 โรงงาน เพิ่มข้ึนจาก 93 โรงงาน

ในปีก่อน ซ่ึงการหีบออ้ยลดลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนออ้ย รัฐ Uttar Pradesh มีโรงงาน 118 

โรงงานท่ีด าเนินการผลิต และผลิตน ้าตาลได ้4.365 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.550 ลา้น รัฐ Karnataka ผลิตน ้าตาลได ้

2.135 ลา้นตนั  ซ่ึงมากกวา่ในปีก่อน 285,000 ตนั มีโรงงาน 62 โรงงานท่ีด าเนินการผลิต มากกวา่ปีก่อน 22 

โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกนั รัฐ Gujarat มีโรงงาน 17 โรงงาน และผลิตน ้าตาลได ้ 480,000 ตนั จากปีก่อนใน

ช่วงเวลาเดียวกนัท่ีมี  20 โรงงาน และผลิตน ้าตาลได ้470,000 ตนั    รัฐ Tamil Nadu มี 26 โรงงานท่ีด าเนินการ

ผลิต และน ้าตาลได ้140,000 ตนั  (ลดลง 30,000 เม่ือเทียบกบัส้ินเดือนธนัวาคม) ลดลงจาก 250,000 ตนั ท่ีผลิต

โดยโรงงาน 34 โรงงาน ในปี 2559 
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 วนัท่ี 23 มกราคม 2561 กรมศุลกากรของจีนรายงานการน าเขา้น ้าตาลของจีนในเดือนธนัวาคม 2560 

ลดลงเหลือ 130,000 ตนั จาก 216,512 ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2560/2561 (ตุลาคม-กนัยายน) จีนน าเขา้น ้าตาลจ านวน 456,352 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจาก 456,650 ตนั ในปี

ก่อน  ทั้งน้ีตวัเลขการน าเขา้ดงักล่าวเป็นการน าเขา้อยา่งเป็นทางการเท่านั้น  โดยไม่รวมกบัน ้าตาลท่ีลกัลอบ

น าเขา้จากประเทศท่ีมีพรมแดนทางตอนไตข้องจีน 

วนัท่ี 23 มกราคม 2561 มีรายงานวา่ไทยส่งออกน ้าตาลในปี 2560 จ านวน 7.0 ลา้นตนั (tel quel) เทียบ

กบั 6.5 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบจ านวน 3.3 ลา้นตนั (3.4 ลา้นตนั 

ในปี 2559) น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 3.2 ลา้นตนั (2.6 ลา้นตนั ในปี 2559)  และน ้าตาลทรายขาวธรรมดา 0.5 

ลา้นตนั (0.5 ลา้นตนั ในปี 2559)  ตลาดท่ีส าคญัส าหรับน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิคือ ราชอาณาจกัรกมัพูชาจ านวน

581,000 ตนั (544,000 ตนั ในปีก่อน)  ตามดว้ยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จ านวน  502,000 ตนั (481,000 

ตนั ในปีก่อน) และสาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวน 302,000 ตนั (305,000 ตนั ในปีก่อน)   ซ่ึงอินโดนีเซีย น าเขา้

น ้าตาลทรายดิบมากสุดจ านวน 2.4 ลา้นตนั (2.3 ลา้นตนั ในปีก่อน)  โดยส่งออกผา่นบริษทั คา้ผลผลิตน ้าตาล 

จ ากดั จ  านวน 2.8 ลา้นตนั (2.3 ลา้นตนั ในปีก่อน)  ตามดว้ยบริษทั แปซิฟิกชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั จ  านวน 1.3 

ลา้นตนั (1.2 ลา้นตนั ในปีก่อน)  และบริษทั ส่งออกน ้าตาลสยาม จ ากดั  จ  านวน 1.1 ลา้นตนั (1.0 ลา้นตนั ในปี

ก่อน) 

 วนัท่ี  23  มกราคม 2561  SRA  รายงานปริมาณออ้ย ผลผลิตน ้าตาล และโมลาส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูการผลิตปี 2560/2561  (กนัยายน-สิงหาคม) เพียงวนัท่ี 7 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมาณออ้ย (ตนั) 7,810,956 7,846,540 -0.45 
น ้าตาลทรายดิบ  (ตนั) 663,013 677,241 -2.10 
โมลาส (ตนั) 302,906 289,712 4.55 
ผลผลิตน ้าตาลทรายดิบ (%) 8.49 8.63 -1.65 
ผลผลิตโมลาส (%) 3.88 3.69 +5.03 
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วจิารณ์และความเห็น 

     ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คประจ าสัปดาห์น้ีเคล่ือนไหวค่อนขา้งจะผนัผวนและปรับตวัเพิ่ม
สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อน ตามแรงซ้ือของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ  แต่การเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึนยงั
อยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั  เน่ืองจากภาวะอุปทานน ้าตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) โดยเฉพาะผลผลิตน ้าตาลท่ีมากข้ึนใน
ประเทศไทย อินเดีย ปากีสถาน และสหภาพยโุรป (EU)  ส าหรับค่าเงินเรียลของบราซิลเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีแขง็ค่าข้ึน และราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  มีผลต่อตลาดไม่มากนกั  ส่วนสถานะ
ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2561 ปรากฏวา่ไดถื้อตัว๋ขายน ้าตาลสุทธิ (Net Short) 
มากเป็นประวติัการณ์ถึง 166,533 ล็อต  หรือประมาณ 8.460 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 103,019 ล็อต  หรือประมาณ 
5.233 ลา้นตนั  ในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (16 มกราคม 2561)  ส าหรับในระยะสั้น ๆ  หากปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ของ
ตลาดไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และตัว๋ขาย (Net Short) ของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่าง ๆ มีเป็นจ านวน
มาก  กอปรกบัตลาดอยูใ่นภาวะของการขายมากเกินไป (Oversold) คาดวา่ราคาน ้าตาลน่าท่ีจะกระเต้ืองข้ึนตามการ
เขา้มาซ้ือน ้าตาลคืนจากตลาด (Short-covering) 
 

 

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

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

29  มกราคม  2561 

  

   
 


