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 25سپتامبر 2017
نشریه بین المللی شکر و شیرین کنندهها
)(Folichts

در اواخر ژوئن ،زمانی که قیمتهای شکر به پایینترین سطح خود طی  16ماه (یعنی  12/53سنت
برای هر پوند) رسید ،ظاهراً شیب تند انعقاد قراردادهای شکرخام شماره  11متوقف گردید ،در حالی
که فرایند قراردادهای شکرسفید لندن با کاهش قیمت ادامه یافت و در اواسط آگوست به  360/40دالر
برای هر تن رسید .این قیمت ،پایینترین سطح قیمتی پس از سپتامبر  2015بود.
در مورد شکرخام ،افزایش قیمتهای نفتخام و افزایش قیمت رآل برزیل 1در مقابل دالر آمریکا از 3/34
در ماه ژوئن به  3/11در زمان درج این گزارش ،شرایط مناسبی را بوجود آورد .باال رفتتن ارزش رآل ،انگیتزه
کارخانه داران برزیلی را برای فروش شکر بر حسب دالر را کاهش می دهد .بعالوه سیاست دولت برزیل برای
وضع مالیات روی اتانول وارداتی تولید شده از ذرت نیز مزید بر علت گردید ،زیرا این سیاست ،رقابت اتتانول
نیشکری را بیشتر نموده و ممکن است کارخانهها را تشویق به تخصیص بیشتر نیشکر بترای تولیتد اتتانول و
تولید کمتر شکر نیشکری نماید .اخیراً قیمت اتانول هم به دلیل افزایشهای قابل توجه قیمت بنزین توستط
1- Brazilian real
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شرکت نفت ایالتی پتروبراس 2برزیل ،تحت الشعاع قرار گرفت ،این رشد قیمتها از افزایش شدید قیمتتهتای
بنزین متعاقب طوفان هاروی 3ناشی شده است .این شرایط ،پله ترازو را به نفع اتانول سنگینتر نمود ،قیمتت
آن را تا  14سنت بر هر پوند افزایش داد و باعث گردید که کارخانهداران ،تمایل بیشتری به تولید اتتانول در
باقیمانده فرصت برداشت سال  2017/18و سال  2018/19داشته باشتند .هتر دنتد قیمتت شتکر بته طتور
جهشی باال رفت و به  14/58سنت رسید ولی این وضع بیش از  6هفته دوام نیاورد ،زیرا نگاه بازار بته تولیتد
رونق یافته اتحادیه اروپا و شرایط آب و هوای مطلوب هندوستان ،بیانگر افزایش تولید (متعاقب کاهش قبلی)
بوده است .لذا به نظر نمیرسد که بازار پتانسیل افزایش قیمت بیشتری را از رقم اخیر داشته باشد.
تراز فصلی جهانی شکر
( 1000تن ،ارزش خام)
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علیرغم برآورد ماهانه تراز شکر جهانی در سال  ،2017/18اینک گزارش فصلی بروز شده از تراز شکر
برای هر کشور را نیز ارائه مینمائیم .همانگونه که قبالً اشاره شد جهان شکر در سال 2017/18
(اکتبر/سپتامبر) ،برای اولین بار پس از سال  2014/15با مازاد شکر مواجه خواهد بود.
یادآوری میشود که  ،F.O.Lichtمعادل شکر دغندرهایی که به محصول نهایی شکر کریستالی 4تبدیل
نشده را در برآوردهای تولید شکر خود به حساب نمیآورد (مثالً مقادیر شکر قابل استحصال از دغندری که
برای اتانول سوختی مورد استفاده قرار گرفته است) .لذا این مسئله میتواند دلیل اختالف گزارشات این

2- Petrobras
3- Hurricane Harvey
4 - crystal sugar
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نشریه با آمارهای برخی از انجمنهای شکر و ارقام رسمی اتحادیه اروپا باشد .بعالوه تمام اطالعات ارقام تولید
برحسب ارزش خام ارائه شدهاند و برای تبدیل به ارزشسفید میتوان از ضریب 0/92استفاده نمود.
ممکن است عنوان شود که پیشبینیهای تولید ما براساس سال زراعی هر کشور ارائه شده است در
حالیکه اینگونه نیست و مقادیر محاسبه شده جهت پیشبینی تراز شکر جهانی برای هر کشور بر مبنای یک
دوره زمانی متحده الشکل (اکتبر/سپتامبر) میباشد درا که این نکته پیش شرط پیشبینیهای مربوط به
تغییر موجودی (یعنی مازاد/کسری) در طول یک سال است.
پیش بینیهای فعلی بر این است که تولیتد جهتانی شتکر ستال ( 2017/18اکتبتر/ستپتامبر) تتا 191/4
میلیون تن افزایش یابد که  0/4میلیون تن کمتر از پیشبینی گذشته و  13میلیون تن بیشتر از تولید ستال
قبل است .افزایش تولید در اروپا ،آسیا و آفریقا ،عامل اصلی این افزایش خواهند بود.

 5/3میلیون تن شکر مازاد در سال  ،2017/18بدنبال  3/7میلیون تن کمبود سال 2016/17
اگر این موضوع تحقق یابد ،پیش بینی ،نوسان شدیدی را در تولید محصول نشان میدهد به طتوری کته
بعد از دو سال متوالی کمبود کاال ،در حال حاضر بازار جهانی با وضعیت مازاد کاال روبرو شده است بتا وجتود
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اینکه رشد مصرف در سال  2017/18دهار میلیون تتن بترآورد متیشتود .بنتابراین در حتالی کته در ستال
 3/7 ،2016/17میلیون تن کسری کاال در بازارهای جهان وجود داشت ،انتظار میرود کته در ستال جتاری،
 5/3میلیون تن شکر مازاد حاصل شود .این مقدار کاال شامل  1/9میلیون تن شکر در سال  2017/18استت
که از اختالف بین صادرات جهانی و واردات جهانی بدست آمده و در آمارها منظور نشده است.

تراز شکر جهانی
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توجه :ارقام ممکن است بدلیل گرد شدن تغییر مختصر داشته باشند .مصرف شامل مصرف نامرئی هم میشود.

به طور کلی ،بیشترین افزایش تولید برای سال  2017/18در آسیا دیده می شود به طوری که پیشبینی
میشود تولید شکر این منطقه با افزایش  8/8میلیونتن نسبت به سال قبل ،به رقم  69/1میلیون افزایش
یابد .این افزایش به واسطه بهبود کاستیهای ناشی از خشکسالی در برخی کشورها و افزایش سطح زیرکشت
است .انتظار میرود که تولید شکر در اروپا نیز به طور قابل مالحظهای افزایش یابد و کل تولید در فصل
جدید به  34/3میلیون تن برسد که  12درصد بیشتر از رقم  30/1میلیون تن سال قبل است .لغو مقررات
سهمیه بندی تولید شکر در اتحادیه اروپا ،باعث افزایش تولید در این منطقه خواهد شد ،با این حال ،در
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صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در روسیه ،این کشور نیز شاهد ثبت رکورد تولید شکر خواهد بود.
برآورد میشود که آفریقا نیز در سال  2017/18شاهد افزایش دشمگیر 1/1میلیون تنی در تولید شکر
باشد ،این امر در صورت رفع مشکالت بهرهبرداری آسیابهای جدید در اتیوپی و تحقق پیشبینیهای
بهبودی شرایط خشکسالی در آفریقای جنوبی و سوازیلند محقق خواهد شد .تولید شکر آمریكای شمالی و
مرکزی در سال  2017/18به  23میلیونتن خواهد رسید که  0/3میلیونتن بیشتر از تولید سال گذشته
است .تولید شکر آمریكای جنوبی در سال ( 2017/18اکتبر/سپتامبر) به  47.1میلیون تن خواهد رسید که
در مقایسه با رقم مشابه  48.1میلیون تن سال گذشته ،کاهش نشان میدهد و عمده این کاهش نیز به افت
تولید در برزیل معطوف میشود .نهایتاً اینکه احتمال میرود میزان تولید شکر در منطقه اقیانوسیه به 5/2
میلیون تن برسد که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.

اروپا
تولید شکر اروپا در سال  2017/18به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ افزایش سطح زیرکشت
محصول در اتحادیه اروپا ،روسیه و اوکراین ،زمینه این رشد تولید را فراهم نموده است.

بازار شکر اروپا در سال  ،2017/18وارد دوره جدیدی میشود بطوری که طی آن ،کشاورزان برای اولتین
بار پس  5دهه ،محصول خود را در وضعیتی کاشتهاند که با هیچ گونته محتدودیتی در ستهمیه بنتدی بتازار
مواجه نخواهند شد .در هفتههای اخیر ،شرایط رشد مناسب به همراه بارنتدگیهتای کتافی در همته منتاطق
تولید عمده اروپا ،منتهی به ارائه نتایج مطلوب در بررسیهای تولید دغندرقند این منطقه گردید .ما ابتدا بتر
معتقده بودیم که تولید جهانی به میانگین  5سال گذشته (و یا اندکی بتاالتر از آن) خواهتد رستید و شتیب
مالیم روند تولید ده سال گذشته را ادامه خواهد داد ،ولی اکنون به نظر متیرستد کته برختی از کشتورهای
اروپایی به تولید بیسابقه شکر در واحد سطح رسیدهاند .با در نظر گرفتن این موضوع و اینکته یتک افتزایش
 16درصدی در مناطق زیرکشت ایجاد شده است ،برآورد فعلی ما بر این است که تولید اتحادیه اروپا در فصل
جدید به  20/9میلیون تن افزایش مییابد که  0/5میلیون تن از پیش بینی قبلی و  3/6میلیون تن از تولیتد
سال قبل بیشتر میباشد.
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روسیه در سال  ،2016/17حدود  6/6میلیون تن شکر تولید نمود که رقم بیستابقهای بتود .ستطح زیتر
کشت دغندرقند در سال  2017/18حدود  7/9درصد افزایش یافته است که در صورت برقراری شرایط آب و
هوایی مناسب تا آخر مرحله رشد ،میتواند باعث افزایش تولید و رسیدن به رقم بیستابقهای در ایتن کشتور
شود .با توجه به اینکه در زمان نگارش این گزارش ،تقریباً یک سوم محصول این کشور برداشت شتده استت،
نشانههایی وجود دارد که میزان تولید کمتر از سال قبل خواهد بود ( 3/7درصد تا این زمان) ولی این کاهش
با افزایش شدید میزان شکر در محصول قابل جبران میباشد .روی هم رفته ،ایتن وضتعیت ممکتن استت در
طی دوره اکتبر/سپتامبر ،منجر به تولید  6/7میلیون تن شکر در این منطقه گردد که  0/6میلیون تن بیشتر
از تخمین قبلی و معادل تولید سال گذشته است.

پیشبینیهای ما برای ترکیه و اوکراین نسبت به ارزیابیهای گذشته تغییری نکرده است .تولید شکر
ترکیه در سال  2016/17به  2/8میلیون تن افزایش یافت که دلیل آن ،افزایش  18درصدی سطح زیر
کشت دغندرقند و دشم انداز عملکرد بسیار باالی محصول بوده است .انتظار می رود مقدار تولید شکر این
کشور برای سال  2017/18در همین سطح پایدار باشد .کشاورزان اوکراینی در سال  ،2017/18سطح
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زیرکشت خود را در حدود  7درصد افزایش دادند .علیرغم اینکه پیشبینی می شود تعداد کارخانجات فعال،
از  42کارخانه سال گذشته به  46واحد در سال  2017/18افزایش یابد لیکن با توجه به شرایط نامساعد آب
و هوایی ،انتظار میرود عملکرد و محتوای شکر در محصول دغندر نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه
شود .این عوامل میتواند باعث شود که میزان تولید فصل جدید در سطح  2/2میلیون تن ،بدون تغییر باقی
بماند.

آفریقا
انتظار میرود که تولید شکر آفریقا از  11/6میلیونتن سال  2016/17به  12/8میلیونتن در سال
 2017/18افزایش یابد .دلیل آن نیز ،افزایش قابل مالحظه تولید شکر در مصر ،بهبود وضعیت خشکسالی در
آفریقای جنوبی و افزایش تولید در اتیوپی می باشد.
تولید شکر دغندری مصر به علت تشویق و سرمایه گذاری دولت در این بختش در حتال افتزایش استت.
گسترش کارخانههای فعال ،تولید دغندرقند در سال  2016/17را به  2/6میلیون تتن ارتقتا داده و سترمایه
گذاران خارجی مشغول احداث کارخانجات جدید دغندرقند میباشند .با خاطر کمبود شکر در سال گذشتته
در اذهتتان و جلتتوگیری از تکتترار آن ،دولتتت افتتزایش شتتدیدی روی قیمتتت نیشتتکر وضتتع نمتتود و انتظتتار
میرود تولید شکر نیشکری در سال جاری هم افزایش داشته باشد .روی هم رفته ،فعالً گمان بر این است که
میزان تولید این کشور به  2/8میلیون تن افزایش یابد .در آفریقای جنوبی ،سال زراعی اکتبر/سپتامبر بتا دو
وضعیت مواجه بوده که شامل خرد کردن محصول در انتهتای ستال  2017و ادامته فرآینتد خترد کتردن در
فرصت بهتری از سال  2018میباشد .انتظار بر این است کته تولیتد محصتول در ستال زراعتی ایتن منطقته
( ،)2017خسارت خشکسالی سالهای قبل را پشت سر گذاشته و تولید ( 2017/18اکتبر/ستپتامبر) تتا 2/1
میلیون تن افزایش یابد .در سال  2016/17حجم تولید  1/9میلیون تن بوده است.
در اتیوپی ،گرده اجرای برنامههای توسعه مورد نظر با تاخیر بسیار زیاد همتراه بتود ،بتا ایتن حتال ایتن
تالشها نتیجه داد .یک کارخانه جدید ،تولید آزمایشی خود را شروع نمود و برآورد میشود تولید ایتن کشتور
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تا  0/8میلیون تن افزایش یابد که بیش از تولید  0/6میلیون تنی سال قبل است .عامل ایتن رشتد ،افتزایش
سطح زیرکشت بوده است.
تولید ،مصرف و ذخایر شکر تصفیه شده
اکتبر/سپتامبر (  1000تن  ،ارزش خام)
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آمریکای شمالی و مرکزی
تخمین زده می شود که تولید شکر امریکای جنوبی در سال  2017/18به  47/1میلیون تن برسد ،که
این رقم پایین تر از تولید  48/1میلیون تن امسال است .پیشبینی شده است تولید شکر در آمریکای شمالی
و مرکزی به  23میلیون تن افزایش یابد ،که از تولید  22/7میلیون تنی سال گذشته بیشتر است .ایاالت
متحده ،بزرگترین تولید کننده این منطقه بوده و کشورهای مکزیک و گواتماال بعد آن قرار دارند.
عملیات خرد کردن نیشکر سال  2016/17در مكزیک در حالی به پایان رسید که تولید شکر کمتر از حد
انتظار بوده و فقط  6/1میلیون تن شکر تولید گردید .مجموعهای از عوامل مختلف از جملته ،عملکترد کمتتر
نیشکر ،ضریب استحصال کمتر شکر و همچنین سطح نسبتاً کمتر برداشت در مقایسه با ستالهتای قبتل ،از
علل کاهش تولید بودند .در حال حاضر برای سال  2017/18پیش بینی میکنیم که با یک افزایش جزئی در
محصول ،سطح تولید به  6/2میلیون تن برسد .تاثیر بارندگیهایی که از ماه مه شروع گردید قابل توجه نبود
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و اختالفات تجارت شکر با آمریکا نیز پس از اتمام برداشت رفع شده و صادرات شکر ایتن کشتور بته صتورت
عادی در آمده است.
پیش بینی میشود که در سال  ،2017/18تولید شکر ایاات محدا

کمتی افتزایش داشتته و بته 8/1

میلیون تن برسد که  0/2میلیون تن بیشتر از پیش بینی قبلی و اندکی زیادتر از  0/8میلیون تن تولید سال
قبل است .به نظر میرسد در فصل جدید ،تولید شکر دغندری تا حد زیادی ثابت و به کمتر  4/6میلیون تن
برسد ،درصد خسارت دغندرهای انبار شده در سال  2016/17به طور غیر عادی باال بود و انتظار متیرود در
فصل جدید به حالت عادی برگردد .با این حال ،سطح زیرکشت امسال تقریباً  2/5درصد کمتر است .بترآورد
میشود تولید شکر نیشکری هم در سال  2017/18اندکی افزایش یافته و به  3/5میلیون تن برسد.
انتظار میرود تولید شکر گواتمات در فصل جدید ،از  2/9میلیون تن سال  2016/17به  3.0میلیون تن
افزایش یابد .به نظر میرسد که بهبود عملکرد نیشکر ،باعث افزایش تولید شود.
صنعت شکر کوبا ،فصل آسیاب  2016/17را با تولید حدود  1/9میلیون تن شکر به پایان رساند که نشان
دهنده  19درصد افزایش نسبت به سال گذشته است .در ابتدا انتظار می رفت که با توجه به شرایط مناسب
آب و هوایی در سال  ،2017/18میزان تولید این کشور به  2میلیون تن برسد ،اما بدلیل آسیبهای زیاد
ایرما ،5انتظار میرود که تولید این فصل در حدود سال گذشته باشد.
تولید جهانی شکر به تفکیک مناطق
( 1000تن  ،ارزش خام – اکتبر /سپتامبر)
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5- Irma
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آمریکای جنوبی
تخمین زده می شود که تولید شکر امریکای جنوبی در سال  2017/18به  47/1میلیون تن برسد ،که این
رقم پایین تر از تولید  48/1میلیون تن امسال است.
تولید تراز سال  2017/18برزیل در منطقه جنوب مرکزی به دو بخش تقسیم میشتود کته شتامل یتک
دوره در انتهای فصل برداشت جاری ( 2017/18از  1اکتبر تا پایان فصل برداشت در منطقه جنوب مرکزی)
و بخش دوم شروع فصل برداشت ( 2018/19تا  30سپتامبر  )2019میباشد .بنابراین تولید واقعی تراز سال
 2017/18وابستگی بسیار زیادی به نیمه نخست دوره برداشت محلی  2018/19دارد که پیش بینتی آن در
حال حاضر مشکل است.
به طور کلی حجم تولید نیشکر در عملیات خرد کردن  2018آتی میتوانتد بته علتت تجدیدکشتت ایتن
محصول در اوایل امسال ،رونق یابد .هر دند طبق هشدار یونیکا ،6آب و هوای غیر عادی خشتک در کمربنتد
تولید نیشکر منطقه جنوب مرکزی ،تولید نیشکر را در باقیمانده زمان سال  2017و  2018کم خواهد کترد.
در ابتدا میزان بارندگیهای باالتر از میانگین ماههای آوریل و مه ،باعث خوشبینی در افزایش تولید برای سال
 2017گردید ،ولی اکنون به علت عدم بارندگی بته متدت تقریبتاً  70روز از اول ژوئتن تتا اواستط آگوستت،
انتظارات کاهش یافته است .یونیکا اعالم کرده است که میزان تولید نیشتکر در دهته ستوم برداشتت ،2017
خیلی بدتر از وضعیت آن تا این تاریخ خواهد بود .بعالوه مزارع زیرکشت نیشکر در ماههای ژوئیه و آگوستت،
آب کمتری دریافت کردهاند و این موضوع تاثیر شدیدی در کاهش تولید سال آینده خواهد داشت.
در مجموع ،انتظار می رود که تولید شکر برزیل در سال ( 2017/18اکتبر/سپتامبر) به  39/5میلیون تن
کاهش یابد ،در حالی که این رقم برای سال  2016/17در حدود  40/4میلیون تن بوده است .قبالً میزان
تولید برزیل برای هر دو فصل را در حدود  40/1میلیون تن تعیین کرده بودیم.
تولید شکر کلمبیا از  2/2میلیون تن در این فصل ،به  2.4میلیون تن در سال  2017/18افزایش یافته
است ،در حالی که ممکن است تولید شکر آرژانحین از  2/5میلیون تن سال قبل به  2/1میلیون تن در سال
 2017/18کاهش یابد .معموالً عملیات آسیاب نیشکر در آرژانتین در ماه مه آغاز و در ماه نوامبر/دسامبر به
6- unica
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 عمدتاً مربوط، در آرژانتین2017/18 سپتامبر/ که این بدآن معنی است که تولید دوره اکتبر،پایان میرسد
 این در حالی است که برداشت نیشکر در کلمبیا در همه طول سال، میشود2018 به دوره تولید بومی سال
.صورت میگیرد

مصرف جهانی شکر به تفکیک مناطق
) سپتامبر/ ارزش خام – اکتبر،  تن1000(
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آسیا
تولید شکر آسیا در سال  2017/18به رکورد  69/1میلیون تن رسیده است که بطور قابل مالحظه ای
باالتر از رقم  60/3میلیون تن سال قبل است.
انتظار می رود که هن در سال  ،2017/18بهبود قابل توجهی را در تولید خود داشته باشد و دلیل این
افزایش نیز ،بارندگیهای بهتر در فصل موسمی  2016و قیمتهای باالی نیشکر است .این امر به کاشت
بیشتر محصول در سال ( 2017/18پس از دو متوالی خشکسالی در سالهای  2014و  2015و کاهش سطح
زیرکشت در ایالتهای ماهاراشترا و کارناتاکا) کمک میکند ،این دو ایالت جزو سه تولیدکننده بزرگ این
کشور محسوب می شوند .با افزایش تولید شکر در اوتار پرادش ،انتظار میرود که تولید هند بیش از این
افزایش یابد .در حال حاضر پیشبینی میشود تولید شکر در سال  2017/18با  5/2میلیون تن افزایش به
 27/2میلیون تن (معادل  25میلیون تن ارزش سفید) برسد که از تولید  22میلیونتنی (معادل 20/2
میلیون تن ارزش سفید) این فصل باالتر است.
تولید شکر تایلن در سال  ،2016/17اندکی افزایش یافت و به  10/3میلیون تن رسید .سال قبتل تولیتد
این کشور  10میلیون تن بود (علی رغم کم بودن نیشکرها جهت خرد کردن به اندازه یک میلیون تن کمتتر
از پارسال ،به عبارت دیگر حجم نیشکر جهت خرد کردن سال قبتل  94میلیتون تتن بتود و امستال بته 93
میلیون تن رسید) با این حال بدلیل باال بودن مقدار شکر نیشکرها ،افزایش مذکور حاصل گردیتد .یتک دوره
خشکسالی که تا سال  2016ادامه داشت باعث ثابت ماندن میزان تولیتد شتده بتود ولتی در ماههتای اخیتر
بارندگیهای خوب دورنمای خوبی را از میزان تولید محصول نوید میدهد .قیمتهای بتاالی شتکر در ستال
گذشته که کشاورزان را به کشت بیشتر محصول جدید ترغیب کرده بود برآورد ما را جهت بهبود تولید بسیار
مطلوب شکر و افزایش تولیدی بی سابقه به مقدار  12میلیون تن تایید میکند که نسبت به پیش بینی قبلی
بدون تغییر است.
پیش بینی میشود که سطح زیر کشت نیشکر چین با  ٪ 3/4رشد در سال  2017/18مواجه باشد درا
که قیمتهای باالی نیشکر و شکر طی  ،2016/17موجب تشویق کشاورزان به تولید نیشکر بیشتر شده
است .با این حال ،این رشد بسیار کمتر از حد مورد انتظار است ،بنابراین پیشبینی تولید شکر را از 12/1
12

میلیون تن قبلی به  11/2میلیون تن کاهش دادهایم ،که هنوز به میزان قابل توجهی باالتر از رقم 10/1
میلیون تن سال  2016/17می باشد؛ از اینرو انتظار می رود تولید شکر دغندری روند افزایشی خود را ادامه
دهد.
اقیانوسیه
تولید شکر اقیانوسیه طی سال  2017/18در حدود  5/2میلیون تن تخمین زده شده است که مشابه سال
قبل می باشد.
عملیات خرد کردن نیشکر در اسحرالیا در اواخر ماه مه شروع شده و انتظار میرود که تا ماه نوامبر طتول
بیانجامد .بنابراین تولید محصول  2017/18شامل خرد کردن در انتهای امسال و بیشتتر آن در ستال 2018
انجام خواهد گرفت .تخمین مقدار تولید شکر در سال جاری برای این منطقه معادل  5میلیون تن است و به
نظر نمیرسد در مقدار این تولید تغییری ملموسی ایجاد شود .پیش بینی میشود حجم نیشکر قابل آستیاب
از  36/5میلیون تن سال قبل به  34/3میلیون تن در سال جاری کاهش یابد که علتت ایتن کتاهش ،وجتود
خشکسالی در منطقه جنوبی کوئینزلند 7و آسیب دیدگی نیشکرهای ستیکلون دبتی 8در منطقته مرکتزی در
اواخر مارس بود .کیفیت خوب نیشکرها با محتوای باالی شکر ،کاهش فوق الذکر را جبران خواهد کرد.

7- Queensland's
8- Cyclone Debbie
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بهبود تولید شکر در کشورهای صنعتی

تولید شکر در کشورهای صنعحی از  43/5میلیون تن سال قبل به  47/5میلیون تن در سال 2017/18
افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل افزایش تولید در اروپا است .اگر این موضوع محقق شود ،تولید این
گروه از کشورها نسبت به دو سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت و رشدی معادل 20
درصد (  8میلیون تن) را شاهد خواهد بود .تولید شکر در کشورهای در حال توسعه نیز در فصل آینده به
طور قابل توجهی افزایش مییابد ،درا که تولید بیشتر در هند ،تایلند و دین می تواند میزان تولید این گروه
از کشورها را با  10میلیون تن رشد تولید ،به رقم بی سابقه  144/2میلیون تن افزایش دهد.
انتظار میرود تولید شکر در کشورهای واردکنن

به رکورد  92/2میلیون تن برسد که افزایش قابل

مالحظه ای نسبت به پایینترین سطح شش ساله خود ( 83/8میلیون تن) در امسال دارد .تولید شکر در
کشورهای صادرکنن

نیز ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از  94/7میلیون تن سال قبل

به  99/2میلیون تن برسد.
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رشد مثبت مصرف شکر در سال 2017/18

مصرف جهانی شکر در سال  ،2016/17هیچ رشدی نشان نداد و در مرز  180/2میلیون تن توقتف کترد،
لیکن در فصل قبل به طور شگفت انگیزی (  9درصد) رشد داشته است .این وضعیت عمدتاً به خاطر تاثیرات
محیطی بود که به نظر میرسد در سال  2017/18بر عکس آن اتفاق بیفتد و در فصل جدید ستبب رشتدی
معادل  2/2درصد گردد .همانگونه که قبالً اشاره شد ،مصرف زیاد شکر در سطح جهتانی بته جهتت عتوار
جانبی و سوء آن روی سالمتی انسان ،با انتقاداتی همراه بوده است .خواه این انتقاد واقعاً به منظتور ستالمتی
مردم مطرح شده باشد یا بهانهای برای پر کردن خزانههای دولت ،مالیاتهای جدید روی آشامیدنی شتیرین
شده بتا شتکر در سراستر جهتان تعیتین متیگتردد .لتذا بتا استتمرار وضتع مالیتات ،جتا دارد کته بپتذیریم
این سیاست عاملی است که نهایتاً بر میزان مصرف این کاالی شیرین تاثیر میگذارد.
اگر کشورهای در حال توسعه (مانند هند و تایلند) هم با دنین سیاستهای مالیات بندی همستو شتوند،
این موضوع بیشتر حائز اهمیت خواهد بود زیترا حساستیت بته قیمتت کتاال در کشتورهای در حتال توستعه
نسبت به کشورهای صنعتی بیشتر است.
مهمتر اینکه ،تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشابه سازی در حال کاهش محتتوای شتکر محصتوالت ختود
بوده و به جهت دور ماندن از مالیاتهای مربوطه ،شیرینکنندههای مصنوعی را جایگزین شکر مینمایند .این
گزینه تاثیر بیشتری در کاهش مصرف شکر دارد مگر آنکه مصرف نوشابههای غیر الکلی کاهش یابد.
گزارش اخیر روبو بانک 9نشان میدهد که دور شدن مصرف کنندگان از مصرف کاالهتای شتیرین ،عامتل
تحوالت دشمگیری در صنعت غذا و نوشابه میباشد .روبو بانک اعالم کرده استت کته ایتن تحتوالت در دراز
مدت گسترش یافته و عوارضی از قبیل کسادی بازار شکر جهانی را به همراه خواهد داشت.
گزارشی با عنوان «شیرینی و غذا» 10توسط اندی دوف 11استراتژیست روبو بانک جهانی و نایک فترِدی
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تحلیلگر ارشد روبو بانک نشان میدهد که مجموعته ای از تحتوالت مربتوط بته تجدیتد فرموالستیون کتاال،

9- Rabobank
10- Sweetness and Lite
11- Andy Duff
12- Nick Fereday
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مزیتها و فشار دولت ،باعث تغییرات بنیادین در سطح جهان نسبت به نحوه مصرف شکر شده است .فترِدی
اشاره کرده است که فاصله گرفتن از مصرف شکر در سطح جهانی ،امری است که نهادینته شتده استت .وی
اضتتافه متتینمایتتد کتته ایتتن یتتک جنتتبش مهتتم بتترای صتتنعت شتتکر استتت کتته نمتتیتتتوان آن را موضتتعی
و موقتی پنداشت و از آن گذشت.
گرده این کارشناسان تمایلی ندارند که در گزارش خود راجع به شکر و شتیرینکننتدههتا ،نقتش قاضتی
و ژوری را بازی کنند لیکن دالیل عمدهای که مصرف کنندگان را از مصرف شکر دور میکند ،به شرح زیتر
ارائه نمودهاند:
 -1بیشتر مصرفکنندهها در سبد غذایی خود ،غذاهای بتا شتیرینی پتائین را انتختاب متینماینتد ،دتون
معتقدند شکر و کربوهیدارتهای فراوری شده ،عامل اصلی داقی میباشند.
 -2افزایش جرائم برای مواد خوراکی غنی شده بتا شتکر ماننتد مالیتات روی نوشتابههتای غیرالکلتی (در
مناطقی مانند شیلی ،مصر ،مکزیک ،آفریقای جنوبی و تایلند و اکثر شهرهای بزرگ 13ایاالت متحده).
کارشناسان مذکور در گزارش خود اظهار کردهاند که دگونه صنعت غذا برای مقابلته بتا وضتعیت متذکور
عکس العمل نشان میدهد ،از جمله جابجایی مواد ترکیبی ،کودک نمودن اندازه بستتههتا و متنتوع کتردن
محصوالت شرکت .دوف و فردی برآورد میکنند که دنانچه راهکارهای ارائه شده توسط شرکتهتا و دولتت
بتواند در اجرای برنامه کاهش شکر غذا و نوشابه جهانی به میزان  5درصد یا بیشتر و به مدت دو تا سه سال
موفق شود ،این برنامه میتواند رشد مصرف مورد انتظار شکر جهانی را تا حتد زیتادی در ختالل ایتن متدت
خنثی نماید .بعالوه آنها اعالم کردند که دورنمای مصرف شکر در بخش صنعت ،بستگی زیادی به استتقبال
بازارهای نوظهور از این کاال دارد .دوف اضافه مینماید که احتماالً میزان رشد مصرف جهانی شکر در ختالل
 15سال آینده ،کمتر از میزان رشد مصرف در طول  15سال گذشته خواهد بود.
بهر حال عموم مردم براین باورند که رشد جمعیت و رشد اقتصادی ،از عوامل اصلی میزان رشتد مصترف
شکر جهانی است .زیرا افزایش استانداردهای زندگی معموالً منجر به مصرف بیشتتر غتذاهای فترآوری شتده
(مانند لبینات ،نوشابههای غیرالکی و غیره که دارای شکر باالیی هستند) می شود .همچنتین حساستیت بته
13- metropolitan
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تقاضای شکر در کشورهای با درآمد پائین ،معموالً بیشتر میباشد از این رو ،باال رفتتن مصترف بته بتاالرفتن
سطح درآمد وابسته است.
گفتنی است که در حال حاضر انتظار میرود مصرف جهانی شکر در سال  ،2017/18به میزان  2/2درصد
افزایش یابد و کل مصرف جهانی به  184/2میلیون تن برسد .این رقم نسبت به سال گذشته در حدود 4
میلیون تن افزایش نشان میدهد ،الزم بذکر است که در سال گذشته شاهد رشد مصرف نبودیم .این امر به
افزایش قابل توجه مصرف در برخی کشورها مربوط می شود و در رتبه اول ،کاهش دشمگیر مصرف در هند
به عنوان بزرگترین مصرف کننده شکر در جهان (از  27میلیون تن به  26/3میلیون تن) قرار دارد .انتظار می
رود که این میزان در سال  2017/18تغییر یافته و به  27/5میلیون تن افزایش یابد.
یک دلیل عمده برای کاهش مصرف شکر هندوستان در سال  ،2016/17اجترای سیاستت پتولی شتگفت
انگیز ماه نوامبر در آن سال بود که باعث افت شدیدی در فروش داخلی گردید .یکی دیگتر از دالئتل کتاهش
مصرف شکر ،افزایش شدید قیمت های شکر در شروع فصل از  34روپیه (هندی) بته  40روپیته در اواستط
فصل بود ،گرده در زمان درج این گزارش ،قیمتها به  37روپیه سقوط نموده است .با در نظر گرفتن اینکته
کشش قیمتی برای تقاضای شکر در کشورهای در حال توسعه (مانند هندوستان) خیلی بیشتر از کشتورهای
توسعه یافته (مانند ژاپن ،ایاالت متحده و آلمان) است ،لذا معقول است که فر

کنیم میزان مصرف در این

فصل در جهت معکوس تحت تاثیر قرار گرفته است .بطور مشابه احتمال میرود که کاهش بیشتر قیمتهای
داخلی شکر به افزایش شدید تولید فر

شده در فصل آتی وابسته باشد.

ما براین باوریم که نوسان ساالنه در قیمتهای بازار داخلی دتین کته از  4800یتوآن در ستال قبتل بته
 7300یوان در اواخر نوامبر افزایش یافته بود ،در کاهش مصرف شکر تاثیرگذار باشد .علیرغم اینکه در حتال
حاضر سطح قیمتها در محدوده  6300تا  6400یوان برای هر تن حدود میباشد ،باز هم این ارقتام از ستطح
قیمت پارسال باالتر است .عالوه بر این ،تقاضا برای شیرینکنندههای گرفته از ذرت که در مقایسه بتا شتکر،
ارزان تر هستند برای محصوالت غذایی و نوشابه سازی بیشتر میشوند .لذا تخمتین متیزنتیم کته در ستال
 ،2016/17مصرف داخلی دین به حدود  16/5میلیون تن کاهش یابد که پائینتر از مصترف  17/3میلیتون
تن سال قبل از آن میباشد .با توجه به اینکه عوار

گمرکی اضافی ،باعث تقویت قیمتهای تولیتد داخلتی
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 انتظار میرود بر افزایش تولید داخلتی تتاثیر مطلتوبی ایجتاد، یوآن در پایان ماه ژوئیه) شده است6000 (از
 در حالی که افت شدید قیمتهای بین المللی شکرخام باعث جذابیت بازار قاداق در بنادر جنوبی شده.کند
 نهایتاً بر کل واردات تاثیر خواهد گذاشت یا،گمرکی اضافی

 این موضوع هنوز روشن نیست که عوار،است

 بر قیمتهای داخلی تعیین کننده میباشد که متقتابالً بتر، تاثیر کاهش این داد و ستدهای غیر رسمی.خیر
 برآورد میکنیم کته مصترف داخلتی شتکر دتین در ستال، در مجموع.افزایش مصرف شکر موثر خواهد بود
. میلیون تن برسد17/5  بهبود یافته و به مرز2017/18
 کشورهای درحال توسعه:تراز جهانی شکر
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 کشورهای صنعتی:تراز جهانی شکر
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.اختالف جزئی ممکن است بخاطر رند کردن اعداد باشد
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-

 کشورهای واردکننده:تراز جهانی شکر
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.اختالف جزئی ممکن است بخاطر رند کردن اعداد باشد

-

رشد مجدد مصرف شکر در آسیا
 میلیون تن88/2  رشد خود را از سر گرفته و به،2017/18 انتظار می رود که مصرف شکر آسیا در سال
 عمدتاً از رشد پیشبینی شده برای، این افزایش. میلیون تنی سال قبل بیشتر است85/2 برسد که از مصرف
 در حالی که، میلیون تن میرسد31  به2017/18  مصرف شکر اروپا در سال.هند و دین ناشی شده است
 میلیون تن افزایش نسبت به فصل0/4 انتظار میرود میزان مصرف شکر در آمریكای شمالی و مرکزی با
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گذشته ،به رقم  21/7میلیون تن برسد .مصرف شکر در آمریكای جنوبی از  19/6میلیون تن سال پیش به
 19/9میلیون تن افزایش یافته است ،این در حالی است که برزیل با  12میلون تن ،بزرگترین مصرف کننده
شکر در این منطقه است .مصرف شکر در آفریقا به دلیل رشد جمعیت ،رو به افزایش است و ممکن است در
سال  2017/18به  21/8میلیون تن برسد ،این رقم در حدود  1/8درصد باالتر از مصرف  21/4میلیون تنی
سال گذشته .21می باشد .مصرف شکر اقیانوسیه در سطح  1/6میلیون تن ،بسیار پایدار است و عمالً هیچ
تغییری نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد .استرالیا با تخصیص  1/3میلیون تن از مصرف این منطقه،
بزرگترین مصرف کننده شکر اقیانوسیه تلقی می شود.

رکورد مصرف شکر در کشورهای واردکننده
پس از رشد کمرنگ مصرف در این فصل ،کشورهای در حال توسعه شاهد بهبودی در رشد مصرف شکر
در سال  2017/18میباشند که تخمین زده می شود کل مصرف شکر دراین کشورها به  137.2میلیون تن
(یا حدود  74درصد از تقاضای جهانی) برسد .تقاضای شکر در کشورهای صنعحی نیز در یک محدوده
نسبتاً باریک و بدون تغییرات قابل مالحظه در سالهای گذشته ادامه دارد .مصرف شکر این کشورها در سال
 2017/18در حدود  47/2میلیون تن پیشبینی میشود ،که تنها  0/9درصد افزایش نسبت به سال گذشته
نشان میدهد.
پیش بینی می شود مصرف شکر در کشورهای واردکنن

با  2/7درصد رشد ،در فصل آینده به 139/4

میلیون تن افزایش یابد .به نظر می رسد که میزان مصرف شکر در کشورهای صادر کنن

در مقایسه با

سال گذشته 0/4 ،میلیون تن افزایش یافته و به  44/9میلیون برسد .رشد در این گروه از کشورها ،کمتر از
کشورها ی وارد کننده است ،زیرا دسترسی فراوان طوالنی مدت به شیرین کننده ،مصرف سرانه بطور نسبتاً
زیادی باال برده است و بنابراین پتانسیل رشد بیشتر مصرف تا حدود زیادی محدود شده است.
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افزایش شدید تولید شکر قابل صدور در سال 2017/18

برآورد شده است که تولید شکر قابل صدور (تولید منهای مصرف) در سال  2017/18به باالترین سطح
خود ،یعنی  60/7میلیون تن برسد که از  56/3میلیون تن سال قبل بیشتر است.
افزایش دسترسی از بازارهای اتحادیه اروپا و همچنین آسیا ،از عوامل مهم در این افتزایش محستوب متی
شوند .به نظر میرسد که در سال  ،2017/18تولید شکر قابل صادرات اتحادیه اروپا به حدود  7/3میلیون تن
برسد که از رقم  5/3میلیون تنی سال قبل بیشتر است .عمدهترین منابع این افزایش ،تولید در فرانسته (1/2
میلیون تن) و آلمان ( 1/1میلیون تن) خواهد بود ،عالوه بر این ،میزان تولیتد در کشتورهای دیگتری ماننتد
لهستان ،هلند و بلژیک نیز باال خواهد رفت .علیرغم اینکه از این پس صتادرات اتحادیته اروپتا بتا محتدودیت
سازمان تجارت جهانی ( )WTOمواجه نیست با این حال تمام ایتن شتکر اضتافی بته بازارهتای جهتانی وارد
نخواهد شد .در حال حاضر قیمتها در سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای تولیدکننده شتکر متازاد جتذابیت
بیشتر دارد ،از اینرو افزایش دسترسی به شکر دغندری اتحادیه اروپا ،تا حدی روی واردات شکر نیشکری که
قبالً وارد میشد تاثیر گذاشته است .در حقیقت صدور شکر به بازارهای جهانی برای تولیدکننتدگان اتحادیته
اروپا به قیمت شکر ( 11برمبنای پوندی  14سنت) سودی ندارد ،از اینرو ممکتن استت بختش عمتده ای از
شکرهای قابل صدور این منطقه صادر نشده و انبار شوند ،مگر اینکه قیمتها افزایش یابد.
احتمال دارد که تولید قابل صادرات در آفریقا افزایش یافته و به سطح  2/2میلیون تن برسد که بیشتر از
تولید  1/6میلیون تن سال  2016/17است .گفته میشود که تولیدکنندگان متعددی در کشورهای آفریقایی،
شرایط خشکسالی دند سال قبل را پشت سرگذاشتهاند ،دنانکه اتیوپی بتواند بتا بهتره بترداری بته موقتع از
کارخانهای که در ماه مارس تولید آزمایشی خود را شروع نموده است تولید شتکرش را افتزایش دهتد ،بترای
اولین بار شکر قابل صادرات خواهد داشت.
احتمال میرود تولید قابل صدور در آمریكای شمالی و مرکزی در سال  2017/18به  6/1میلیون تن
افزایش یابد که از  6میلیون تن سال پیش بیشتر است .این افزایش عمدتاً به دلیل دسترسی بهتر گواتماال به
عنوان صادرکننده اصلی منطقه است ،در حالی که عمالً در دسترس بودن صادرات مکزیک در سطح مشابه
این فصل است.
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تولید قابل صدور برزیل از  28/5میلیون تن در سال  2016/17به رقم  27/6میلیون تن در سال
 2017/18کاهش یافته است ،دلیل آن می تواند کاهش مورد انتظار تولید شکر منطقه جنوب مرکزی برزیل
در فصل  2018باشد.
به همین صورت ،به علت افزایش محصول در تایلن و پاکسحان ،تولید شکر آسیا از  9/3میلیون تن سال
قبل به  11/4میلیون تن در سال جدید افزایش مییابد .گمان میرود تولید صادراتی در تایلند از  6/8میلیون
تن سال پیش تا  8/6میلیون تن در سال جاری نوسان داشته باشد ،در صورتی که این پیش بینیها درستت
از آب در آید ،پاکستان میتواند از  7/7میلیون تن شکر سفید تولیدی خود 2/7 ،میلیون تن را صادر نمایتد.
این مقدار شکر برای صادرات ،غیر از موجودی محصولی استت کته از فصتل ( 2016/17زمتانی کته افتزایش
شگفت انگیزی در کشور بوجود آمد) به فصل جدید منتقل شده است .،این موجودیهای مانتده از قبتل ،در
تولید صادراتی فصل بعد لحاظ نمیشوند ،و این نشان دهنده ضعف در آمار و ارقام از جمله میزان تولید قابل
صادرات است.
بهرحال تا این زمان دولت پاکستان ،صادرات  1.225میلیون تن شکر در سال  2016/17را تصویب نموده
است ولی به نظر میرسد حجم صادرات کمتر از این سطح باشد زیرا بدون پرداخت یارانته ،صتنعت شتیرین
کنندههای پاکستان ،جایگتاهی در عرصته جهتانی ندارنتد .بنتابراین انجمتن کارخانته داران شتکر پاکستتان
 )PSMA(14در حال رایزنی برای دریافت یارانه  190000روپیهای (معادل  180دالر) بترای هتر تتن شتکر
است لیکن دولت فقط با مبلغ  10300روپیه موافقت کرده است .لذا در ماههای آینده ممکتن استت عرضته
کننده های پاکستانی در مقابل قیمتهای جهانی با وضعیت نامطلوبی مواجه گردند.
در نهایت ،به نظر می رسد تولید قابل صدور اسحرالیا در سال  2017/18در حدود  3/7میلیون تن بدون
تغییر باقی بماند.

14- Pakistan Sugar Mills Association
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احتمال تقاضای بی سابقه در واردات
تخمین زده میشود که واردات ناخالص در سال  2017/18با  0/3میلیون تن کاهش به  67/3میلیون
تن برسد .این بدآن معنی است که در حدود  37درصد از شکر مصرف شده جهان از محل واردات است.
ممکن است واردات شکر چین از  4میلیون تن در این فصل به  6میلیون تن در سال  2017/18افتزایش
یابد .سیاست محدودیت در صدرو پروانه واردات و نیز وضع عوار

گمرکی جهت واردات مازاد ،حجم واردات

رسمی را در سال  2016/17تحت تاثیر قرار داد ،با این حال ،سختگیری روی محمولتههتای قادتاق ،ستیل
کاالهای غیر مجاز به این کشور را کم کرده است .هر دند بسیار بعید است که این وضعیت پایدار بماند زیترا
قیمتهای پائین شکرخام جهانی سبب جذابیت این کاال شده و گزارش میشود که تجار در جستجوی پیتدا
کردن راهکار و مسیری برای وارد کردن این کاال میباشند.
واردات شکر کشور ان ونزی در سال  2017/18به  5/1میلیون تن خواهد رسید که معتادل فصتل جتاری
است .به علت رشد اقتصادی و رشد جمعیت ،مصرف داخلی این کشور در حال افزایش میباشد ،لیکن آهنگ
حرکت تولید داخلی به سبب عدم سرمایه گذاری در این بخش ،با میتزان تقاضتا همتاهنگی نتدارد .افتزایش
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تقاضا با رشد صنایع غذایی و نوشابه سازی (که متکی به شتکر تصتفیه شتده از شتکرهای وارداتتی و بجتای
شکرهای تولید شده میباشد) ،شرایط را برای کارخانه داران بومی سخت نموده است.
پیش بینی میگردد که واردات شکر ایات محد

در سال  2017/18به حدود  3/4میلیون تن برسد که

 3میلیون تن بیشتر از سال قبل است .به نظر میرسد که موجتودی پتایین در آمریکتا ،نیتازی مبترم بترای
واردات در فصل آتی ایجاد نماید و احتماالً مكزیک نتواند فاصله این نیاز را پر نماید.
به نظر میرسد واردات روسیه در سال  ،2017/18روند رشد  0/3میلیون تنی (و نه بیشتر) خود را حفظ
کند.

پیش بینی میشود کل واردات شکر آسیا از  5/5میلیونتن سال قبل به  36/2میلیونتن در سال
 2017/18افزایش یابد ،این رشد به دلیل افزایش واردات دین مورد انتظار است .به نظر میرسد واردات
اروپا از  10میلیون تن سال گذشته به  9/5میلیون تن کاهش یابد .واردات آفریقا نیز از  15/4میلیون تن
فصل گذشته به  14/4میلیون تن کاهش یافته است که دلیل آن میتواند افزایش میزان دسترسی داخلی
این منطقه باشد .واردات آمریكای شمالی و مرکزی از 4/7میلیون تن سال گذشته به  2/5میلیون تن
افزایش یافته است که به واسطه افزایش مورد انتظار در واردات ایاالت متحده میباشد .واردات شکر به
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آمریكای جنوبی نادیز است و ممکن است در سال  2017/18به  1/7میلیون تن برسد که در مقایسه با
رقم  1/9میلیون تن سال گذشته ،کاهش نشان میدهد.

افزایش ذخایر شکر جهانی در سال 2017/18

ذخایر مازاد بمنظور دسترسی بیوقفه به محصول از تولید کارخانه تا مصرف کننده و پوشش نیاز مصترف
در فاصله زمانی بین پایان یک دوره تولید و آغاز دوره بعدی مورد نیاز است .ایتن مقتدار در ستال 2017/18
ممکن است از  0/4میلیون تن فعلی به  3/4میلیون تن افزایش یابد که هنوز هم از میزان شکر متازاد 13تتا
 15میلیون تنی  4 -3سال قبل فاصله دارد.

مازاد/کمبود ذخایر جهانی
( 1000تن  ،ارزش خام ،پایان سپتامبر)

در کشورهای صادرکننده

در کشورهای واردکننده

ذخایر مازاد

کل ذخایر
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پیشبینی میشود نسبت ذخایر به مصرف از رقم  37/7درصد فصل جاری به  39/7درصد در سال
 2017/18بهبود یابد .علیرغم اینکه این تغییر در سه دوره متوالی گذشته ،روند کاهش ساالنه داشته است،
لیکن هنوز هم از رقم  45درصدی سالهای  2013/14و  2014/15پایینتر است.

25

مازاد یا کسری شکر در یک سال برای درک فاصله بین تولید و تقاضای جهانی (از جمله مصرف ثبت
نشده 15که بیانگر شکاف بین صادرات و واردات است) استفاده میشود .تعریف ساده این رویکرد نشان می-
دهد که اصطالح مازاد و یا کسری به ترتیب به افزایش یا کاهش در ذخایر اشاره دارد.
در حالی که میزان کسری شکر در سال ( 2016/17اکتبر/سپتامبر) به سطح  3/7میلیون تن رسیده بود،
برآورد میشود که با افزایش تولید در سال  ،2017/18حدود  5/3میلیون تن شکر متازاد در جهتان حاصتل
شود .بعد از کمبود شدید  12/6میلیون تن (در مجموع دو سال گذشته) ،این اولین بار استت کته جهتان بتا
موجودی مازاد روبرو میشود .در ماههای اخیر و با مشخص شدن ایتن مقتدار متازاد شتکر جهتانی در فصتل
جدید ،فشار زیادی بر قیمتهای جهانی تحمیل شده است .در حال حاضر برآورد میکنیم اگر میزان مصرف
در دین و هندوستان افزایش قابل توجهی نداشته باشد ،مقدار شکر مازاد حتی بیشتر از این هم خواهد شد.
این وضعیت مخصوصاً برای بازار شکرسفید پیش میآید که در هفتهها و ماههتای اخیتر ،کتاهش قیمتت آن
مشهود است.
حق بیمه 16شکرسفید از میزان  115دالر برای هر تن در ماه آوریل به سطح  45دالر در اواسط ستپتامبر
سقوط نمود که این پایینترین سطح پس از فوریه  2011میباشد .این هنوز پایان کار نیست درا که تولیتد
شکر اتحادیه اروپا روز بروز در حال افزایش است .بعالوه به نظر متیرستد تولیدکننتدگان شکرستفید (مثتل
تایلند ،هند و پاکستان) در سال  ،2017/18مقدار قابل توجهی افزایش محصول خواهند داشت ،ضمن اینکته
هنوز پاکستان بخش قابل توجهی از ذخیره فروش نشده شکر سفید برداشتت ستال  2016/17را در اختیتار
دارد .در صورتی که دولت پاکستان برای صادرات یارانه وضع نمایتد ،موجتودی بازارهتای جهتانی را بتاز هتم
افزایش خواهد داد .در مقابل ،به نظر میرسد که اقتصاد برزیل از تولید شکر به سمت تولید اتتانول در حتال
تغییر وضعیت است و این امکان وجود دارد که تا حدودی میزان شکرخام موجود را کاهش دهد .بتا در نظتر
گرفتن نقش تعیین کنندهای برزیل و گرایش این کشور از تولید شکر نیشکری به سمت تولید اتانول ،این بار
آنچنان که معمول است فراوانی زیاد شکر جهانی بحران آفرین نخواهد بود.

15 - unrecorded consumption
16- premium
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