ข่าวประจาวัน จันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561
ตลาดส่งออกข้าวต้นปี”61คึก 3บิ๊กส่งออกคว้าประมูลอินโดฯ1.2แสนตัน
ตลาดข้าวไตรมาสแรกคึกคัก ไทยชนะประมูลอินโดนีเซีย 1.2 แสนตัน -มาเลเซีย 40,000 ตัน ดันราคาข้าวขยับ ปิด
บัญชีส่งออกข้าวปี”60 ทะลุ 11.6 ล้านตัน “เอเซียโกลเด้นไรซ์” ครองเบอร์ 1 ด้าน “เมอร์รี่ไรซ์แลนด์” ลูก “อินดิก้า” ส่งออก
6 หมื่นตัน แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์ตลาดส่งออกข้าวในไตรมาสแรกค่อนข้าง
คึกคัก มีมาเลเซียเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 5% ไปแล้ว 40,000 ตัน ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 โดยมีบริษัท พงษ์ลาภ จากัด
เป็นผู้ชนะการประมูลไป ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานจัดซื้ อข้าวรัฐบาลอินโดนีเซีย (Bulog) ได้ประกาศซื้อข้าวขาว
5% และข้าวขาว 25% ปริมาณ 346,000 ตัน จากปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด 500,000 ตัน จากผู้ส่งออก 8 ราย จากไทย
เวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย กาหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ผู้ส่งออก 8 รายที่ชนะประมูล ได้แก่ เวียนนาฟู้ดส์ 1 ปริมาณ 70,000 ตัน ราคาตันละ 466 เหรียญสหรัฐ เวียน
นาฟู้ดส์ 2 ปริมาณ 71,000 ตัน ตันละ 464 เหรียญสหรัฐ ผู้ส่งออกไทยชนะประมูลครั้งนี้ 3 ราย รวม 1.2 แสนตัน คือ บริษัท
พงษ์ลาภ จากัด ปริมาณ 40,000 ตัน ตันละ 473 เหรียญสหรัฐ , บริษัทแคปปิตัลซีเรียล ในเครือนครหลวงค้าข้าว ปริมาณ
40,000 ตัน ตันละ 472 เหรียญสหรัฐ และบริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ จากัด ปริมาณ 40,000 ตัน ตันละ 472 เหรียญสหรัฐ ผู้
ส่งออกปากีสถาน 2 ราย คือ Al Bukhsh ปริมาณ 50,000 ตัน ตันละ 440 เหรียญสหรัฐ และ Sindh Agro ปริมาณ 15,000
ตัน ตันละ 424 เหรียญสหรัฐ และ Amir Chand ผู้ส่งออกอินเดีย ปริมาณ 20,000 ตัน ตันละ 461 เหรียญสหรัฐ
“ขณะนี้ราคาข้าวขยับขึ้นเล็กน้อย จากช่วงหลังปีใหม่ โดยราคาข้าวขาว 5% ตันละ 13,000 บาท เพิ่มขึ้นจากราคา 11,50011,700 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยตันละ 8,000-8,600 บาท จาก 7,300-7,700 บาท อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากพ้น
ช่วงตรุษจีนไป ราคาอาจลดลง เพราะการสั่งซื้อข้าวจากรัฐบาลบังกลาเทศ 150,000 ตัน ยังไม่มีความคืบหน้าในการลงนามใน
สัญญา เช่นเดียวกับการเจรจาส่งมอบข้าวรัฐบาลจีนที่ยังชะงักอยู่”
ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ ” รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการส่งออกข้าวไทยปี 2560 มีปริมาณ
11,628,303 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% จากปี 2559 ที่มีปริมาณ 9,906,393 ตัน โดยปีน้ีถือเป็นปริมาณการส่งออกสูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ในด้านมูลค่า 5,167 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.2% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 4,408 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการ
ส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2560 มีปริมาณ 1,154,219 ตัน ลดลง 1.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 549 ล้าน
เหรียญ เพิ่มขึ้น 11% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดส่งออกหลักขยายตัวทุกตลาด ทั้งเบนิน จีน สหรัฐ แอฟริกาใต้
แคเมอรูน บังกลาเทศ โกตดิวัวร์ โมซัมบิก ฮ่องกง ส่วนในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกข้าวน่าจะได้ถึง 9.5 ล้าน
ตัน รวมมูลค่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นที่น่าสังเกตว่าปี 2560 ตลาดอิหร่านขยายตัวเพิ่มขึ้นในเชิงมูล ค่า 2,631%
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากมีผู้ส่งออกไทย คือ บริษัท ธนสรรไรซ์ จากัด สามารถทาคาสั่งซื้อข้าวจากอิหร่านเป็นครั้งแรก
ในรอบหลายปี ที่อิหร่านหยุดชะงักไป ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ธนสรรไรซ์ ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 3 ได้ปรับฐานการส่งออกรวมเพิ่มขึ้น
เป็น 1 ล้านตันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี แต่ยังคงเป็นรองบริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ จากัด ครองเบอร์ 1 มายาวนาน และนคร
หลวงค้าข้าวที่ครองเบอร์ 2 นอกจากนี้ สถิติใหม่ที่น่าสนใจคือ มีกลุ่มผู้ส่งออกข้าวรายกลาง-เล็กที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมผู้ส่งออก
ข้าวไทย ท็อป 10 อันดับ ได้แก่ โกลเด้นแกรนารี จากัด ปริมาณ 226,016 ตัน, โอเรียลทัล โปรดิวซ์ 175,650 ตัน, ซิงตั๊ก กรุ๊ป
95,425 ตัน, กล้าทิพย์ 93,299 ตัน, กาแพงเพชรเอ็กซ์ปอร์ต 77,737 ตัน , เมอร์รี่ไรซ์แลนด์ (ในเครือสยามอินดิก้าเดิม) มี

ตัวเลขการส่งออกถึงเดือนสิงหาคม 2560 หลังจากนั้นหยุดการส่งออก รวมปริมาณได้ 63,200 ตัน , ชวิน เอ็กซปอร์ต 34,936
ตัน, อเมริเทค กรุ๊ป 32,428 ตัน, เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 25,085 ตัน และ ที.ซี.เอส. ไรซ์ 18,104 ตัน
(ประชาชาติธุรกิจ 29012561)

