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بازار جهانی به مازاد شکر  بازگشت  

18/2017در سال   

 

 2017فوریه   6

 هانشریه بین المللی شکر و شیرین کننده

 

 
 

)پاییندسامبر  15 در هر پوند برایسنت  84/17 رسیدن به رقم از ، پسیقراردادهای آتی شکرخام جهان

برای سنت  40/21روند صعودی گرفت بطوری که بعد از کریسمس به  ،گذشته(ماه  چهار یترین سطح ط

تر از قیمت حداکثری پایینخیلی هنوز هم  این رقم رسید.هر پوند )محدوده قیمتی دو ماه و نیم پیش( 

)در پوند  برای هرسنت  20ی اما قیمت باال گذشته است ماهاکتبر چهار  6سنت در ازای هر پوند  90/23

 کسری تداوم مرحلهکننده منعکس وشود میدر نظر گرفته  همچنان باال ،نداردهای تاریخی(مقایسه با استا

 است. بازار جهانی شکر در شکر

معامله  هر تندالر برای  550سفید لندن در حدود  به طور مشابه، در حال حاضر قراردادهای آتی شکر

لیکن در مقایسه با حداکثر قیمت  بوده،دالر به ازای هر تن اواسط ماه دسامبر باالتر  485.3شود که از می

  کمتر است. 2016سپتامبر( سال  29دالر )در  619

 3 - 01 گزارش شماره 
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سری مواجه خواهد بود. با )اکتبر/سپتامبر(، برای دومین سال پیاپی با ک 17/2016در سال جهانی شکر 

در منطقه جنوب مرکزی برزیل تقریباً به پایان رسیده است و دورنمای  2016توجه به اینکه فصل برداشت 

و  17/2016فصل جاری برداشت هند نیز تجدید نظر شده است اینک مجدداً تراز جهانی شکر برای سال 

 ایم.  را بروز رسانی کرده 18/2017دیدگاه مقدماتی برای سال 

که ما براساس سال زراعی هر کشور ارائه شده است در حالیهای تولید بینیممکن است عنوان شود که پیش

دوره یک بینی تراز شکر جهانی برای هر کشور بر مبنای اینگونه نیست و مقادیر محاسبه شده جهت پیش

های مربوط به تغییر بینیچرا که این نکته پیش شرط پیش باشدمیزمانی متحده الشکل )اکتبر/سپتامبر( 

 /کسری( در طول یک سال است.موجودی )یعنی مازاد

 تراز فصلی جهانی شکر

 ، ارزش خام(تن 1000) 

 اکتبر/دسامبر ژانویه/مارس آوریل/ژوئن جوالی/سپتامبر
 شرح

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2016 2015 2014 

             ذخایر اول دوره

             تولید

             واردات

             * مصرف

             صادرات

             ذخایر پایان دوره

 تبدیل 1که به محصول نهایی شکر کریستالیهایی ، معادل شکر چغندرF.O.Lichtشود که یادآوری می

 شکر قابل استحصال از چغندری که آورد )مثالً مقادیردر برآوردهای تولید شکر خود به حساب نمی ه رانشد

گزارشات این دلیل اختالف تواند میاین مسئله  . لذا(ه استبرای اتانول سوختی مورد استفاده قرار گرفت

بعالوه تمام اطالعات ارقام تولید . باشدهای شکر اتحادیه و ارقام رسمی اتحادیه اروپا با آمارهای انجمننشریه 

 استفاده نمود.92/0توان از ضریب سفید میاند و برای تبدیل به ارزشبرحسب ارزش خام ارائه شده

 178تواند به دهند که تولید جهانی شکر در سال جاری )اکتبر/سپتامبر( میهای فعلی نشان میشاخص

تن بیشتر از تولید سال میلیون 3/3اما  ،تن کمتر از برآورد ماه گذشتهمیلیون 1/1تن افزایش یابد که میلیون

 17/2016 لمرکزی، کاهش تولید سا یرسد که افزایش تولید در اروپا، آفریقا و آمریکاگذشته است. بنظر می

 .آسیا را جبران کند

 
                                                             

1 - crystal sugar 
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 16/2015میلیون تنی سال  9 کسریدر مقایسه با  17/2016سال  شکر کسری تن میلیون 5/5

عرضه و تقاضا  ، برای توازن17/2016تولید شکر در سال  تنیمیلیون 1حدود  افزایش که بدیهی است

در حال حاضر پیش بینی  داشته باشد.مصرف ظاهری سیر نزولی فرض شود حتی اگر کافی نخواهد بود، 

بیشتر از تن میلیون 6/0 که برسدتن میلیون 5/5رقم  به 17/2016سال  در کسری شکر جهانشود می

تا  است که نتیجه کاهش قابل توجهی تخمین تولید هندکسری در افزایش رقم  باشد.میژانویه برآورد ماه 

در . است شده رو به پایین مصرف داخلی هند جبرانبیشتر  تعدیلروسیه و ترکیه و تولید حدودی با افزایش 

ن میلیون ت 4/2 معادل( تفاوت بین صادرات و واردات) یجهاننشده مصرفشکر مقدار  ،17/2016تراز سال 

 در نظر گرفته شده است.

شود بینی میصورت گرفته است. پیش اروپادر  17/2016تولید برای سال به طور کلی، بیشترین افزایش 

بهبود تن برسد. میلیون 1/30نسبت به سال گذشته به رقم افزایش تن میلیون 4 شکر در این منطقه باتولید 

در روسیه،  قابل توجه تولید افزایش و گذشتهفصل  دما در در پی کاهش شدید اتحادیه اروپا تولیدجزئی 

و  آفریقا در یتنمیلیون1/1افزایش قابل توجه سهم بسیار زیادی در این افزایش دارند. ، ترکیه و اوکراین

انتظار در اتیوپی و  سطح برداشت افزایشناشی از  ،میلیون تن برای این منطقه 12رسیدن به رقم تولید 

آفریقای جنوبی و  گذشته خشکسالی در مقایسه با 2017/ 18ی فصل برداشت محلیهوایوآببهبود شرایط 
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)اکتبر/سپتامبر( واقع  17/2016این فصل در تراز سال  بخش بهترشود بینی میپیشکه باشد میسوازیلند 

برسد که  میلیون تن 5/23به رقم  17/2016در سال  شمالی و مرکزیآمریکای تولید شکر احتماالً شود. 

در  گذشته متاثر از خشکسالی محصولتولید بهبود است و این امر بدلیل  از فصل قبل تن بیشترمیلیون 1.2

 میلیون 1/59 به کاهش میلیون تن 2.7 با تواندمی آسیاشکر تولید . باشدمی این منطقهکشورهای برخی از 

مریکای آکر ش تولیدرود احتمال می. خواهد بوددر هند تولید شکر افت شدید  رسید که دلیل اصلی آن،بتن 

 چرا که بخش برسدمیلیون  7/47رقم  به، )اکتبر/سپتامبر( جاری تن در سالمیلیون 6/0کاهش  با جنوبی

 یشکر تولید کل) 16/2015مربوط به سال تراز  17/2016زراعی  در سالبرزیل فزایش شدید تولید بیشتر ا

برزیل در  میزان تولید رسد کهبه نظر می بوده است با این حال بعید (2016 پایان ماه سپتامبر تابین آوریل 

 5/5به رقم  اقیانوسیهتولید شکر رود که چندانی داشته باشد. نهایتاً انتظار میافزایش  2017فصل برداشت 

 است.سال قبل  تن میلیون 3/5اندکی بیش از  برسد که میلیون تن
 

 تراز شکر جهانی

 تن ارزش خام( 1000)اکتبر/سپتامبر، 

  شرح

  ذخایر اول دوره

  تولید

  واردات

   مصرف

  صادرات

  ذخایر پایان دوره
 

  تولید-/+

+/- تولید تغییر   %  

  مصرف-/+

+/- مصرف  تغییر  %  

  نسبت ذخیره  به مصرف

  مازاد/کسری جهانی
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 اروپا

دلیل افزایش سطح زیرکشت چغندرقند به  17/2016در سال  اروپاشکر  تولیدهمانگونه که قبالً اشاره شد 

 افزایش خواهد داشت. طور قابل توجهیبدر اتحادیه اروپا، روسیه، ترکیه و اوکراین، 

برسد که در مقایسه  میلیون تن 1/17به  17/2016در سال  اتحادیه اروپاتولید شکر رسد که به نظر می

اخیر نسبت به برآورد فصل قبل در بینی پیش دهد.تن سال گذشته، رشد نشان میمیلیون 1/15با تولید 

شرایط آب و هوایی در اواخر فصل رشد خوب  نسبتاً آن، بهبود دلیلمیلیون تن افزایش دارد که  2/0حدود 

تر از هنوز هم به طور قابل توجهی پایین این میزان تولیدا این حال، . ببرخی از کشورها مطرح شده است

در سال گذشته  هوشیارانهریزی و نشان دهنده برنامهاین منطقه بوده  تنمیلیون  6/17 میانگین پنج ساله

 های تولید است.سهمیه نظام زمینه

 6/6به رکورد  17/2016در سال  روسیهشود که تولید شکر چغندری بینی میدر حال حاضر پیش

میلیون تن باالتر از  6/0میلیون تنی نسبت به برآورد ماه گذشته و  4/0میلیون تن برسد که بیانگر صعود 

فرآوری و به حداقل برای  ،شرایط آب و هوایی بسیار سرد در طول دوره زراعی برآورد سه ماهه قبل است.

افزایش  .بوده استعملکرد افزایش ، عاملی برای موضوع بسیار مساعد بود و این قندچغندررساندن ضایعات 

در این با توجه به اینکه روسیه  نمود.جبران  شکر آن را تا حدودی محتوای پایین قند،قوی عملکرد چغندر

مسئله به دلیل  ، اما ایناستهای صادراتی فرصتبدنبال ایجاد اکنون  فصل به خودکفایی رسیده است لذا

 شده است.محدود کشور به همسایگان جنوب شرقی آن  ،الزم هایزیرساختعدم وجود 

شواهد  زیرارسد تن می میلیون 7/2 به افزایش میلیون تن 3/0با  ترکیه شکربه طور مشابه، برآورد تولید 

را فراهم خواهد سهمیه کامل تولید  مندی ازبهرهاجازه  ،دهد که شرایط آب و هوایی در این فصلنشان می

به  16/2015فصل  آب و هوا در طول یبد % افزایش داشته است لیکن6 سهمیه در این فصلکرد. 

 .نداد دستیابی کامل به این سهمیه را اجازهتولیدکنندگان 

میلیون تن تخمین گذشته بدون تغییر باقی بماند،  2.2در حد  اوکراینرود تولید شکرچغندری انتظار می

 باشد.میلیون تن سال گذشته باالتر می 7/1لیکن این رقم از 
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 فریقاآ

به رقم  16/2015میلیون تن سال  11با یک میلیون تن افزایش، از  آفریقا شکرتولید رود که هنوز انتظار می

وضعیت بهبود برسد. این موضوع ناشی از روند صعودی تولید در اتیوپی و  17/2016میلیون تن در سال  12

که بخش این کشورها است  18/2017 محلیفصل برداشت در آفریقای جنوبی و سوازیلند در خشکسالی 

بینی حاضر، تغییری نسبت پیش گیرد.)اکتبر/سپتامبر( قرار می 17/2016در سال تراز بیشتری از این رشد 

 دهد.رآورد ماه گذشته نشان نمیببه 

نیمکره در میان تولیدکنندگان تولید به دو دوره سپتامبر /سال اکتبر تقسیمکه  استتوجه  این نکته قابل

و  2016دوره برداشت محلی ی پایانشامل بخش  (،غیرهمانند آفریقای جنوبی، سوازیلند و )جنوبی این قاره 

بینی پیشزمان برای اصالح حاضر  در حال باشد.می 2017سال آتی برداشت  دوره دربخش بیشتر از آن 

 صورت نگرفتهاین قاره انداز تولید چشمتغییری در  ،به همین دلیل و اندکی زود است 2017 سال برداشت

 .است

 امریکای شمالی و مرکزی 

میلیون تن کاهش یافته  1/0نسبت به ماه گذشته در حدود  و مرکزی یشمالامریکای تولید شکر در برآورد 

که در مقایسه با  رسدمیلیون تن ب 5/23شود میزان تولید این منطقه به میبینی در حال حاضر پیشاست. 

 هد.د، رشد نشان میسال گذشتهتنی میلیون  3/22تولید 
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رسد که شوند. به نظر میمحسوب میدو تا از بزرگترین تولیدکنندگان این قاره ایاالت متحده و مکزیک، 

میلیون  2/8میلیون تن برآورد شده ماه قبل باقی بماند لیکن از تولید  4/8در حد  ایاالت متحدهتولید شکر 

میلیون  6/6بدون تغییر در محدوده نیز  17/2016در سال  مکزیک لید شکرتو تن سال گذشته بیشتر است.

 ،عملیات خرد کردندر حال حاضر  میلیون تن سال قبل است. 4/6اندکی بیش از که  ماندخواهد باقی  تن

لیکن هنور فصل  استسال گذشته نسبت به  نیشکر و محتوای شکر در نی عملکردتر بودن پایینحاکی از 

میلیون  3میلیون تن کاهش، در حدود  1/0با  گواتماالبرای چشم انداز تولید برداشت به نیمه نرسیده است. 

علیرغم  ان معنی است کهداین بباشد. میکاهش قابل توجه عملکرد نیشکر در این فصل تن است که بدلیل 

 برسد. سطح سال گذشته تولید این فصل گواتماال به ممکن است  انتظارات اولیه افزایش تولید،
 

 شکر تصفیه شده ذخایرتولید، مصرف و 

 تن ، ارزش خام( 1000اکتبر/سپتامبر ) 

 %ذخایر به مصرف ذخایر پایان دوره *مصرف تولید جهانی  سال

08-2007  

09-2008  

10-2009  

11-2010  

12-2011  

13-2012  

14-2013  

15-2014  

16-2015  

17-2016  

 نشده شامل مقادیر ثبت 

 آمریکای جنوبی

تن  میلیون 7/47 به ،ماه گذشته افزایش نسبت به برآورد میلیون تن 1/0ی با جنوبامریکای  شکرتولید 

 باشد.میسال قبل تولید تن کمتر از میلیون 6/0 تقریباً رسد کهمی

شامل شود که به دو دوره تقسیم می (CS)در منطقه جنوب مرکزی  برزیل 17/2016تولید سال تراز 

 18/2017)کل محصول تولیدی بعد از اول اکتبر( و شروع  برداشت سال  17/2016 برداشت دوره انتهای
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منطقه  17/2016فصل زراعی  تولیدوضعیت  ( می باشد.2017سپتامبر  30کل محصول تولیدی تا )بعدی 

بسیار زودتر از سال در این فصل آسیاب  چرا کهخواهد بود تر از سال گذشته فبسیار ضعی جنوب مرکزی

به میزان نیشکر خرد شده آسیابها وابستگی بسیار زیادی  17/2016تراز  سالتولید  لذا نددتعطیل شپیش 

 داشت. خواهد 18/2017در نیمه اول فصل برداشت 

، شاهد تخصیص بیشتر سهم نیشکر برای تولید شکر باشد زیرا 2017رود فصل برداشت بعدی  انتظار می

پول رایج رشد  ناشی ازواسطه قیمت باالی شکر  ای تقطیری مستقل، ظرفیت تولید شکر را بهبعضی از واحده

های اخیر در مقایسه با عملکرد دوران  واسطه بارش فراوان در ماه اند. بازده نیشکر به داخلی، کاهش داده

همچنان متاثر از ه رود که به سطوح رکورد قبلی خود برسد چرا ک خشکسالی بهبود یافته است، اما گمان نمی

بیش با  2017 فصل برداشتشود که  ، برآورد میبعالوه. خواهد بودهای اخیر  سالمجدد در  کاشت پاییننرخ 

 در حدود 2016 فصلشود در حالی که این میزان در نآغاز  2016 فصلمیلیون تن نیشکر معوق از  5 -10 از

برزیل )اکتبر/سپتامبر(  2015-16. همچنین، تولید بوده است سال 2015میلیون تن نیشکر معوق از  35

که امسال این اتفاق  بود 2015 فصل برداشتزیاد در اواخر نسبتاً  تولید واسطه گسترش فصل، متاثر از به

 نخواهد افتاد.

 
 تولید جهانی شکر به تفکیک مناطق

 اکتبر/ سپتامبر( –تن ، ارزش خام  1000)

      شرح

      اتحادیه اروپا

      اروپا

      آفریقا

      آمریکای شمالی و مرکزی

      آمریکای جنوبی

      آسیا

      اقیانوسیه

      جمع کل

 باشدتوجه: اختالف احتمالی جمع اعداد، بدلیل رند شدن آنها می
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)اکتبر/سپتامبر(  17/2016رسد که تولید شکر )ارزش خام( سال در نتیجه، در حال حاضر به نظر می

 18/2017تن تنزل نماید. بر اساس سال زراعی میلیون 1/40به  16/2015تن سال میلیون 5/40برزیل از 

 تغییری نخواهد داشت.قبل رسد که نسبت به فصل میلیون تن می 5/40)آوریل/مارس(، میزان تولید شکر به 

 آرژانتینمیلیون تن(،  2.4) کلمبیاوبی شامل سایر تولیدکنندگان بزرگ شکر در منطقه آمریکای جن

های بینیهیچ تغییر قابل توجهی در پیش با این حالد، نباشمیلیون تن( می 1.3) پرومیلیون تن( و  2.2)

 قبلی ما ایجاد نشده است.

 

 آسیا

 7/2رسید که  خواهد تن میلیون 1/59رقم  به ،ماه گذشتهکاهش نسبت به  میلیون تن 2با آسیا  شکر تولید

میلیون  8/68به رکورد آسیا تولید دو سال قبل الزم بذکر است که قبل است. سال تن کمتر از تولید میلیون 

 .سیده بودرتن 

 به، کمترمیلیون تن  2برای دومین سال با کاهش تولید شکر مواجه است و ما برآورد تولید خود را با  هند

روزرسانی تولید در نیمه دوم  ، زیرا بهایمکاهش دادهسفید( ارزشمیلیون  7/20معادل تن )میلیون 5/22 حد

کارخانه  149در ماهاراشترا و کارناتاکا در حال تکمیل است. از میان  عملیات برداشتژانویه نشان داد که 

ست که آناین بیانگر  .فعال بودندژانویه در ماهاراشترا  31کارخانه در  58شکر فعال در این فصل، فقط 

 13، فقط در کارناتاکا طور مشابه . بهخواهد بودمشکل  نیز ایالتسال گذشته برای  تولیددستیابی به نصف 

 عملیات آسیاب. در مقابل، فعال بودندسال گذشته  محصولبیش از نصف  تولیدکارخانه با  61کارخانه از 

-07تولید این ایالت )در سال  رکورداند از تو حتی می میزان تولیدهنوز در اوتارپرادش ادامه دارد، جاییکه 

 فراتر رود. ( نیز2006

رود میلیون تن باقی بماند زیرا انتظار می 10در سطح  2016-17در سال  تایلندشود تولید شکر برآورد می

. باشدکمتر از سال گذشته  مقدار برداشت نیشکرواسطه اثر تأخیری ناشی از خشکسالی سال گذشته،  به

 با اجرای طرح دولت برای تبدیل مزارع برنج به مزارع نیشکرروند همچنین، شواهد حاکی از این است که 

این محصول اند زیرا  روی آورده 2حال بعضی از کشاورزان به کشت تاپیوکا با این شود،انجام می یکند

طوری که در حال  باعث افزایش برداشت شد به 2016 سال نیازمند آب کمتری است. فصل موسمی خوب در

                                                             

2 - tapioca  
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ضریب چرا که ، هستیممیلیون تن  10 نسبت به سال گذشته در حدشکر  تولیدتغییر   حاضر شاهد عدم

 .قابل دسترس را جبران کند نیشکر کاهش توانسته است شکربهتر استحصال 

شود این رقم در سال ینی میبتن بود و پیشمیلیون 5/9در سال گذشته معادل  چینتولید شکر 

با توجه دهد. نشان نمیهای قبلی بینیپیشافزایش یابد که تغییری نسبت به  میلیون تن 9/10 به 17/2016

لذا چین در مصرف داخلی این کشور باقی خواهد ماند  کمتر از مقداربه شدت  میزان تولید همچنانبه اینکه 

از ماه اکتبر، در حدود هر چند دولت مطرح خواهد بود  یک واردکننده کلیدیبعنوان  17/2016سال 

 .کرده است عرضهبه بازار را تن شکر سفید ذخایر دولتی  649300

پیشرفت  ، بدون تغییر بوده است.فیلیپینبرای اکثر تولیدکنندگان دیگر این قاره به جز  هابینیپیش

تولید و رسیدن  مقادیر مورد انتظاری تن 50000نیشکر در فیلیپین باعث کاهش  خرد کردنعملیات ضعیف 

 آن شد. یمیلیون تن 2/2به رقم 

 

 اقیانوسیه

میلیون تن  3/5اما از تولید است میلون تن برآورد ماه گذشته  5/5همچنان در حدود تولید شکر اقیانوسیه 

 .باشدمیباالتر  قبلسال 
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 میلیون تن 3/5 رسیدن به (،سپتامبر/اکتبر) 17/2016سال برای  استرالیاتولید شکر بینی هنوز هم پیش

-برداشت محصول در استرالیا در ماه مه/ معموالًباالتر است.  سال قبل تنی میلیون 5.1 تولید ازمی باشد که 

فعالیت فرآوری محصول از ماه جوالی در مقیاس وسیع صورت گرفته و تا ماه اکتبر  شود،ژوئن شروع می

کند. بنابراین بخشی تا پایان فصل برداشت، کاهش قابل مالحظه پیدا میادامه دارد و پس از آن حجم تولید 

 خواهد بود. 2017در سال جاری و بخش بهتر آن در برداشت سال  2016-17از محصول تولیدی تراز سال  

انداخته به تأخیر  طی این فصل، عملیات خردکردن نیشکر را در برخی از مناطق آب و هوای مرطوبشرایط 

را به پایان  نیشکر خرد کردن عملیاتژانویه  ها در اوائل ماهکه بعضی از کارخانه بود معنیبدان این  ،است

 رساندند.

 مصرف جهانی شکر به تفکیک مناطق

 اکتبر/ سپتامبر( –تن ، ارزش خام  1000)

      شرح

      اروپااتحادیه 

      اروپا

      آفریقا

      آمریکای شمالی و مرکزی

      آمریکای جنوبی

      آسیا

      اقیانوسیه

      جمع کل

 باشد.توجه: اختالف احتمالی جمع اعداد، بدلیل رند شدن آنها می

 سال گذشته برسد  17انتظار می رود تولید شکر در کشورهای صنعتی  به باالترین سطح خود طی 

بدلیل افزایش تولید کشورهای اروپایی،  17/2016در سال  کشورهای صنعتیرسد تولید شکر به نظر می

میلیون تنی پنج سال قبل، باال سطح تولید این  7/39میلیون تن افزایش یابد که بعد از حداقل  9/43به رقم 

کشورهای در حال بینی شده است که تولید شکر در مقابل، پیش سال خواهد بود. 17کشورها پس از 

میلیون  5/141میلیون تن کاهش یابد که این رقم در مقایسه با تولید  1/134تن به میلیون  135از توسعه 

 دهد.ای را نشان می، افت قابل مالحظه13/2012تنی سال 
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میلیون تن بدون تغییر باقی بماند. از  4/84در حد  کشورهای واردکنندهرود تولید شکر در انتظار می

میلیون تن چهار ساله اخیر  6/90از حداقل  ای صادرکنندهکشورهسوی دیگر، ممکن است تولید شکر در 

 .میلیون تن افزایش یابد 6/93به باالترین سطح آن، یعنی 

 

  17/2016سال مصرف شکر جهانی در  یدرصد 6/0افزایش تنها 

میلیون تن کاهش نسبت به برآورد  5/0با  17/2016سال  شکر جهان درآشکار ما از مصرف  حاضر برآورد

)یا معادل میلیون تن  1با جهانی  مصرف که است معنی بدان این  تن است.میلیون  181ماه گذشته، معادل 

 .نسبت به سال گذشته روبرو استافزایش (  6/0٪

 7/0با  حجم مصرف را این فصل است. در واقع، طیمصرف شکر در هند  کاهشی دلیل اصلی آن، تعدیل

تن ارزش سفید(  میلیون 2/24معادل  ) تن میلیون 3/26 ، در حدودر این ماه کاهش بیشترمیلیون تن 

اولیه  بینیپیشمیلیون تن کمتر از  9/1مصرف هند اکنون کل . این بدین معنی است که برآورد کرده ایم

وزیر از وضعیت  ین است که اظهارات نخستماست. چند دلیل برای این مسئله وجود دارد. یک نکته مهم ا

هفته گذشته  3«های شکر هند انجمن کارخانه»توجه فروش داخلی شد.  باعث افت قابل ،اقتصادی در نوامبر

داشته است،  کاهش سفید()ارزشتن  550،000دسامبر تا  -ها طی اکتبر گفته است که فروش کارخانه

بطور قابل توجهی کمتر از  است که فروش طی ژانویه مه کاهشدر ادافروش کمتر شکر  روند اینکه مضاف بر

 .استگزارش شده میلیون تن ژانویه سال گذشته  5/2

روپیه برای هر  36توجه دیگر این است که در حال حاضر قیمت شکر داخلی از حدود  یک حقیقت قابل

بیشتر از  درصد 40ها حدود  قیمتاکنون روپیه رسیده است. در واقع،  40کیلوگرم در اوایل دسامبر به حدود 

تقاضای شکر در یک کشور در حال  یقیمت حساسیت. با توجه به این که باشدمیزمان مشابه سال گذشته 

در کشورهای صنعتی مثل ژاپن، ایاالت متحده، یا آلمان است،  این حساسیتبسیار باالتر از  ،توسعه مثل هند

رغم رشد زیاد جمعیت در این کشور، در جهت  ف شکر علیرسد اگر فرض کنیم که مصر نظر می معقول به

 .باشدمعکوس 
 

                                                             

3 - Indian Sugar Mills Association  
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 یارانهاعالم کرد که آوریل(  -)مارس 2017-18 سال دولت مرکزی در اول فوریه درباره بودجه نهایتاً اینکه

از طریق سیستم را شکر ، بخشی از های هند . در حال حاضر ایالتکندحذف میفروش شکر به مستضعفان را 

روپیه  5/13ای هر کیلوگرم معادل  با نرخ یارانه ،(معروف است ایسهمیه فروشکه به )، 4دولتی توزیع

، که از این پس اده استد می یارانهها  کیلوگرم به این ایالت ای هرروپیه بر 5/18. دولت مرکزی فروشند می

میلیون نفر ذینفع این  400قیمت شکر برای در واقع ، توجه نکنندها به این مسئله  نخواهد داد. اگر ایالت

. دهدمیتحت تأثیر قرار  را میزان مصرف این موضوع، یقیناًو  افزایش خواهد یافتبرابر  بیش از دو طرح به

میلیون تن شکر برای فروش در سیستم توزیع دولتی الزم است که این  7/2ساالنه در حدود  در حال حاضر،

 .می باشد مصرف کل درصد 10حدود رقم در 

 

 بودجه دائمیکمیته »در آفریقای جنوبی،  های قندی فروکش نکرده است. مالیات بر نوشابه وضععالوه،  به

 یعنوان بخشی از جلسات رسیدگی مالیات شفاهی خود به اتپیشنهاداولین دور ژانویه  31در « 5مجلس

برای  درصدی را 20، مالیات برای مهار نرخ چاقی دولت آفریقای جنوبی برگزار کرد.را های قندی  نوشابه

 های قندی پیشنهاد کرد که از آوریل اعمال خواهد شد. نوشابه

                                                             

4 - the public distribution system (PDS)  

5 - Parliament's Standing Committee on Finance   
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های قندی برای مبارزه با چاقی، به مکزیک خواهد پیوست.  نوشابه رویاعمال مالیات  نیز باآفریقای جنوبی 

نظر دارد  کرد. انگلستان نیز در وضعندی های ق نوشابهدرصدی را برای  10مالیات ، 2014در ژانویه مکزیک 

. وجود دارد 6ایالت آمریکا، مالیات سودا 33 منجمله، اعمال کند. در سایر کشورها 2018ی را در چنین مالیات

کالری( وضع  های کم های گازدار )از جمله نوشابه روی نوشابه نسبتاً کمیک مالیات  2012در سال فرانسه 

 گیرند. های قندی مالیات می انواع محصوالت غذایی پرکالری و نوشابه نیز از. مجارستان و فنالند ردک 

 

 رشد کند مصرف شکرآسیا به دلیل کاهش روند مصرف شکر در هند

میلیون  8/84سطح  تا حد زیادی در 17/2016سال  در آسیامصرف شکر شود زده میدر حال حاضر تخمین

ذرت )و در  در چین، .هند است مصرف شکر درکننده تصحیح نزولی منعکس که باقی بماند تن بدون تغییر

در  اروپامصرف شکر رسد به نظر می .است شکر شدهرشد مصرف  ارزان باعث محدود کردن (HFCS نتیجه

مصرف شکر در رود انتظار می تن برسد.میلیون 3/31افزایش به  تنمیلیون 1/0 تنهابا  17/2016سال 

مصرف زیرا  ،باالتر استسال پیش تن میلیون 21برسد که از  تنمیلیون 2/21 به و مرکزی یشمالآمریکای

. غلبه کرده است 2014ژانویه اول در  های غیرالکلیمالیات بر نوشابهبر عوامل اولیه مخالف اعالم در مکزیک 

                                                             

6 - soda  
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بینی یشپتن، میلیون 12با  آمریکای جنوبیکننده به عنوان بزرگترین مصرف برزیلبا توجه به وضعیت 

 آفریقاشکر در  . مصرفبدون تغییر باقی بماند میلیون تن 3/20حد  در این منطقه شکر در شود مصرفمی

میلیون  1/21% افزایش نسبت به رقم 7/2با  و ممکن است قرار گرفتهجمعیت  باالی تحت تاثیر نرخ رشد

 7/1 ، در حدوداقیانوسیهدر  شکر مصرفافزایش یابد.  17/2016سال  تن درمیلیون 6/21تنی سال قبل، به 

استرالیا دهد. مصرف ی را نسبت به سنوات قبل نشان میبسیار پایدارثبات  عمالً خواهد بود که میلیون تن

 .استبرآورد  شده میلیون تن  1.4حدود در  بعنوان مهمترین بخش این منطقه

 صنعتیتراز جهانی شکر: کشورهای 

 تن، ارزش خام( 1000اکتبر/سپتامبر ) 

 ذخایر پایان دوره واردات مصرف واردات تولید ذخایر اول دوره سال

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 اختالف جزئی ممکن است بخاطر رند کردن اعداد باشد. -
 

 درحال توسعهتراز جهانی شکر: کشورهای 

 تن، ارزش خام( 1000اکتبر/سپتامبر ) 

ذخایر پایان  واردات مصرف واردات تولید ذخایر اول دوره سال

 دوره

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 اختالف جزئی ممکن است بخاطر رند کردن اعداد باشد. -
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به باالترین سطح خودشکر در کشورهای وارد کننده  رسیدن مصرف  

درصدی رسیده  6به رکورد کشورهای در حال توسعه در  17/2016رسد مصرف شکر سال به نظر می

 74حدود  برسد که میلیون تن 6/133به  در این سال این کشورها شکر مصرفکل شود بینی میپیش است.

باریک و  تقاضای شکر در کشورهای صنعتی همچنان به در محدوده نسبتاً باشد.می درصد از تقاضای جهانی

کشورهای  شکر مصرفرود میزان انتظار میشناور است.  نوسان شدید نسبت به سال قبل،بدون هر گونه 

 2/47از رقم  بیشتر %3برسد که حدود میلیون تن  4/47 رکوردبه  2016 /17سال  واردکننده درصنعتی 

 .می باشدسال گذشته  تن میلیون

 تراز جهانی شکر: کشورهای واردکننده
 تن، ارزش خام( 1000اکتبر/سپتامبر ) 

 ذخایر پایان دوره واردات مصرف واردات تولید ذخایر اول دوره سال

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 تراز جهانی شکر: کشورهای صادرکننده

 تن، ارزش خام( 1000اکتبر/سپتامبر ) 

ذخایر پایان  واردات مصرف واردات تولید ذخایر اول دوره سال

 دوره

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 اختالف جزئی ممکن است بخاطر رند کردن اعداد باشد. -
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میلیون  9/135رشد در این فصل به  درصد7/0شود مصرف شکر در کشورهای واردکننده با بینی میپیش

 رسد عمالً مصرف شکر در کشورهای صادرشود. بنظر میتن برسد که باالترین رقم تاکنون محسوب می

رشد مصرف در این گروه از کشورها در مقایسه با  میلیون تن بدون تغییر باقی بماند. 1/45کننده در حد 

ایجاد  کننده، باعثشیرین چرا که دسترسی فراوان کشورهای صادرکننده بهکشورهای واردکننده کمتر است 

 محدود شده است. در آنها پتانسیل رشد بیشترگردیده و در این کشورها  مصرف سرانه بسیار باال

 

  روصدقابل تولید افزایش میزان 

برسد که میلیون تن  2/53به  17/2016در سال  (تولید مصرف منهای)تولید صادراتی شود بینی میپیش

سال گذشته  تن میلیون 50میلیون تنی ما در ماه نوامبر و همچنین از تولید صادراتی  51از برآورد اولیه 

 10/2009ترین سطح پس از سال باالتر است. الزم به ذکر است که تولید قابل صدور سال گذشته، پایین

 بوده است.  

از بیشتر )از کل میلیون تن  6/3در حدود  چرا که تاسکمتر  بازار جهانی برای مؤثر دسترسیبا وجود این، 

که صادرات آن به بازار  در نظر گرفته شده است اتحادیه اروپابرای ( 2015-16 تن سال میلیون 1/2

با این میزان است. کاهش یافته میلیون تن  5/1به حداکثر  7سازمان تجارت جهانی جهانی بر اساس قوانین

بعید به نظر  خواهد کرد. در حال حاضر به بعد تغییر 2017-18 سال ازتولید، های خاتمه سیستم سهمیه

مقادیر  به حد 2016-17 سال طیاروپا های اتحادیه  در اتحادیه، محموله ذخایر کاهشواسطه  به رسد کهمی

 اهم میلیون تنی را در 7/0، اولین بخش صادرات بازار جهانی اروپا برسد. کمیسیونسازمان تجارت جهانی 

 .نمایددر این فصل آزاد  آنرا بخش دوم رسد کهلیکن بعید به نظر می اکتبر آزاد کرد

میلیون فرض  9/1برسد که از میلیون تن  8/1به  در این فصل آفریقاتولید صادراتی از رسد به نظر می

تولید در این قاره افزایش باالتر است.  سال پیش تن میلیون 6/1در مقایسه با اما کمتر، نوامبر ماه در شده 

این وضعیت ممکن است به زودی  تنها تکافوی تامین افزایش تقاضای داخلی ناشی از رشد جمعیت را دارد.

 با آغاز فعالیت تجاری چند کارخانه جدید در اتیوپی تغییر کند.

                                                             

7 - WTO  
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 بهمیلیون تن سال قبل  6/5از  مرکزی شمالی وی آمریکاصادراتی  رود تولیددر حال حاضر انتظار می

کوبا،  افزایش یابد و این امر بدلیل بهبود شرایط دسترسی از مکزیک، 17/2016در سال  میلیون تن 4/6

 نیکاراگوئه و برخی از کشورهای کوچک تولیدکننده است. 

بطور  کهبرسد تن میلیون 1/28میلیون تن سال قبل به  5/28از  برزیلرسد تولید صادراتی به نظر می

تجدید است. بیشتر این افزایش مربوط به  نوامبربینی ماه تن پیشمیلیون 4/26قابل توجهی باالتر از رقم 

  .است این کشور تولیدبه باالی  رونظر 

بدون میلیون تن  1/7در حد  آسیاتولید صادراتی  علیرغم اخبار رسیده از تایلند و پاکستان، رودانتظار می

 لیکنبوده است  میلیون تن 4/0 در حدودنیز  16/2015سال  درمازاد قابل صدور هند  .باقی بماند تغییر

هند در صادرات واقعی  تولید این فصل، باعث حذف کامل مازاد شکر قابل صدور این کشور شده است. کاهش

حصول سال مقابل توجه ذخایر از  توانسته بودکشور  بود زیرا اینمیلیون تن  5/1فصل گذشته معادل 

برای  که تاسمانند تولید صادراتی  اتیجریان محاسبهن همچنین نمایانگر ضعف ای .استفاده کند 15/2014

 گیرد.نمیمورد استفاده قرار  ،ذخایرمحاسبه 

 برسد.تن میلیون 9/3با اندکی افزایش به  17/2016 در استرالیاتولید صادراتی رسد بنظر میدر نهایت، 
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 17/2016در سال تقاضای واردات کاهش 

 1/64 به نسبت به سال گذشته، میلیون تن سقوط 4/4با  17/2016سال  واردات ناخالصشود می برآورد

 6/68برسد. الزم به ذکر است که واردات ناخالص در سال گذشته در باالترین سطح خود یعنی  میلیون تن

از جهان شکر مصرفی ساالنه درصد از  35حدود در ان معنی است که داین ب میلیون تن قرار داشته است.

 .واردات است محل

 2/6 در مقایسه با رکوردبرسد که میلیون تن  7/3 حدودبه  17/2016در سال  چینواردات شکر احتماالً 

فاصله  ،جهانی شکرخام هایافزایش قیمت دهد.، کاهش قابل توجهی را نشان میفصل گذشته تنی میلیون

به احتمال  ،قابل صدور هند شکرهمچنین، کاهش  .کرده است کمتر چینشکرسفید داخلی قیمت آنرا با 

 .های جنوبی چین از میانمار کمک خواهد کرداستان درزیاد به کاهش قاچاق 

برسد که کمتر از میلیون تن  1/4به حدود  17/2016در سال  اندونزیرسد واردات شکر به نظر می

مصرف داخلی به دلیل رشد اقتصادی و جمعیت در حال افزایش  سال قبل است.تنی  میلیون 3/4واردات 

. نکته گذاری، قادر به هم گامی با افزایش تقاضا نیستبدلیل فقدان سرمایهتولید داخلی  حال عین در ،است

به طور کامل توسط رشد در صنایع مواد  تقاضا تقریباًتر برای آسیابهای داخلی اینست که افزایش کنندهنگران

غذایی و آشامیدنی ایجاد شده است و این صنایع برای تامین شکر مورد نیاز خود به شکر تصفیه شده از 

 وارداتی تکیه دارد تا شکر سفید تولیدی از محصول مزارع داخلی. شکرخام

 حدود به 17/2016ش در سال وارداتحجم  دارد انتظاراش، به دلیل تقویت تولید داخلی ایاالت متحده

  میلیون تن کمتر از سال گذشته است.  3/0حدود  برسد که میلیون تن 7/2

بدلیل افزایش قابل مالحظه تولید داخلی شکر چغندری،  17/2016در سال  روسیهواردات احتماالً حجم 

 ون تن بوده است.یمیل 7/0گذشته معادل حالیکه این رقم برای سال  نخواهد بود در میلیون تن 3/0 بیش از

از  شکر سفیدرود هنوز هم انتظار میاما ندارد واردات  در فصل آینده نیازی به کشور از نظر آماری، این

 میزان از واردات، این در واقع بالروس و همچنین مقادیر کمی شکر خام برای تصفیه وارد این کشور شود.

 گذشته باشد. چند دهه درروسیه  ترین سطح وارداتتواند پایینمی

واردات  برسد که ازمیلیون تن  1/33به  17/2016در سال  آسیامجموع واردات شکر شود تخمین زده می

میلیون تن سال  5/11از  اروپاواردات رسد حجم به نظر می .استتر پایینسال گذشته تنی  میلیون 6/35

اصلی عامل  ،روسیه و ترکیهکاهش یابد. کاهش میزان واردات  17/2016در سال  تنمیلیون 3/10گذشته به 
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نیز بدلیل افزایش دسترسی به تولید داخلی، با  آفریقاواردات رود انتظار می .است تجدید نظر کاهشیاین 

شمالی و آمریکای میزان واردات  برسد. تنمیلیون 8/13میلیون تن فصل گذشته به  14اندکی کاهش از 

میلیون تن سال  5بدلیل کاهش مورد انتظار در واردات ایاالت متحده و کانادا، با سقوط از نیز  مرکزی

قابل اغماض  مریکا جنوبیآواردات شکر به . روبرو خواهد بود 17/2016در سال میلیون تن  5/4گذشته به 

 باقی بماند.میلیون تن سال گذشته  2احتماالً در سطح است و 
 

 
 

 مازاد  کسادی بازار  و وجودابقای 

به معنی شکاف بین تولید و تقاضای جهانی از جمله مصرف ثبت نشده شکر مازاد یا کمبود شکر در سال 

دهد که واژه مازاد یا کمبود به  تر این رویکرد نشان می است. بررسی دقیق )شکاف بین صادرات و واردات(

 است. ذخایرمعنی افزایش یا کاهش 

پیش دهد که کمبود مورد انتظار از  نشان میسپتامبر(  -)اکتبر 2016-17ما از تراز شکر جهانی برآورد فوریه 

میلیون تن  9/4رسد که با کمبود  میلیون تن می 5/5قبلی ما بیشتر شده است. این میزان اکنون به  بینی

توجه  زنگری کاهنده قابل. باباشدمیمقایسه  تن فصل گذشته قابلمیلیون 9اعالم شده در ماه گذشته و کمبود 

با بازنگری کاهنده مصرف داخلی هند تا حدودی دورنمای تولید در هند، دلیل اصلی کمبود بیشتر است که 

 .جبران شده استو دورنمای افزایش تولید روسیه و ترکیه قدری 



21 
 

 مازاد/کمبود ذخایر جهانی 

 (، پایان سپتامبرتن ، ارزش خام 1000)

 در کشورهای صادرکننده واردکننده در کشورهای مازادذخایر  کل ذخایر  سال

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

سپتامبر  ه منتهی بهدو سالدوره طی میلیون تن  5/14 مهیا برای کاهش تابه عبارت دیگر، ذخایر جهانی 

نسبت برآورد شده است است، گذشته چند ماه بینی پیشدر حالی که این کاهش کوچکتر از  !هستند 2017

 .خواهد بود 11/2010کمترین میزان پس از سال که  باشد درصد 1/36 در حدهنوز  ذخایر به مصرف

این حاکی از آنست که  2017-18ما به تراز شکر ه اولیچشم انداز با وجود این، درمان همیشه وجود دارد. 

دنبال خواهد داشت. این مسئله با بهبود شرایط آب و هوایی و بارش  زاد بهاحتماالً یک ما ،دو سال کمبود

بازیگران اصلی آن منطقه و  تولیدتواند منجر به برگشت  می وهای اخیر بهبود یافته،  بیشتر در آسیا طی ماه

شدن آزاد و لغو سهمیه تولید شکر  بدلیل ،اتحادیه اروپا تولیدتوجه  آمریکای مرکزی و افزایش قابل

این به نظر شاهدان بازار،  هبد. وش 2017-18 سال های فروش در تولیدکنندگان اتحادیه از تمامی محدودیت

  خواهد بود. 18/2017برای محصول سال های جهانی  قیمت یکاهش انتظار برای وقوع روند معنی

نده بستگی دارد. تولید هنوز قطعی نیست و به شرایط آب و هوایی سال آی میزانبا وجود این، گستره 

 کسادهای آینده حالت  رود بازار در ماه ویژه این که انتظار می رسد، به نظر می  بنابراین، فروپاشی بازار بعید به

، گرچه مقامات هندی نادیده گرفتتوان  را نمی 2016-17 سال داشته باشد. همچنین، برنامه واردات هند در

 های قیمتافزایش بیشتر برای  را یباالین مسئله حتی پتانسیل دارند. ای نظر در مورد آن شدیداً اختالف

 سال قوی در برزیل، اتحادیه اروپا، تایلند و هند در تولیدانداز  کنونی باز خواهد کرد، اما اثر روانی چشم باالی

 کم گرفت... را نباید دست 18-2017
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  18/2017سال برای مازاد میلیون تن  2 انتظار

. است یمیلیون تن 2 نشان دهنده مازاد)اکتبر/سپتامبر(،  18/2017در خصوص تراز سال  مایه دیدگاه اول

در فصل برداشت ولید شکر برزیل تسپتامبر( شامل /)اکتبر 18/2017محاسبه مازاد مفروضات اصلی برای 

برداشت  رسد تولید فصل بومیبه نظر می لیکنبدون تغییر خواهد بود،  تن میلیون 5/40حد  در 2017 یبوم

 سالدر )که  2016 انتهای فصل برداشتبا توجه به اینکه میلیون تن کاهش داشته باشد.  1در حدود  2018

کاهش با تنها برزیل  18/2017تولید شکر سال تراز  است لذا ترضعیف نسبتاً( شودواقع می 17/2016تراز 

 خواهد رسید.میلیون تن  8/39 به اندکی

صورت گیرد  در اتحادیه اروپا،  18/2017تولید شکر برای سال  ساالنه افزایش قویترینرسد که به نظر می

تن برسد. شرایط  یلیونم 8/19رقم به میلیون تن افزایش  3بطوری که احتماالً تولید در این منطقه با 

ممکن  ینرومجدداً بهبود یابد، از ا تایلند برای فصل آینده نیشکر تا عملکرددهد اجازه می ییآب و هوامتعادل 

 5/26سطح  به هند موقتاً تولیدبه طور مشابه، افزایش یابد. میلیون تن 12به  این کشور میزان تولیداست 

خواهد  ماهاراشترا و کارناتاکا عملکرد محصول مناطقبه دلیل بهبود در  عمدتاًیابد که میبهبود میلیون تن 

در که هنوز هم  تن برسد میلیون 3/6رقم  به یمیلیون تن 4/0با کاهش تولید شکر روسیه ممکن است  بود.

در سایر رسد تولید شکر به نظر می این کشور قرار دارد. شکر مقادیر تولید ساالنهباالترین  سطح دومینمقام 

برسد.  یلیون تنم 1/3باشد و این رشد در مجموع طی سال زراعی محلی به نقاط جهان در حال افزایش 

 برسد.میلیون تن  3حدود رود این رشد به وده و انتظار میافزایش ب حال درنیز تقاضا 
 

 


