
การสงออกขาวใน 6 เดือนแรกของป 2559 ไมบรรลุเปาหมาย

ฮานอย: เวียดนามนิวสรายงานวา เวียดนามสงออกขาวในไตรมาสแรกของป 2559 ท่ี 1.425 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 57 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2558 สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณวา การสงออกขาวในไตรมาสท่ี 2 ประมาณ 1.5 ลานตัน (รวมการ
สงออกขาวของ 2 ไตรมาสเปน 2.925 ลานตัน แตผลการสงออกขาวในไตรมาสท่ี 2 เพียง 1.232 ลานตัน ลดลงรอยละ 32 เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปริมาณขาวสงออกในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 ไมบรรลุผลตามท่ีคาดการณกอนหนาน้ี
ตามรายงานของ VFA ผลการสงมอบสินคาวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ท่ี 380,002 ตัน มูลคา FOB 172.906 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ การสงออกขาวในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 อยูท่ี 2.657 ลานตัน มูลคา FOB 1.145 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ปริมาณขาวลดลงรอยละ 2 และมูลคาลดลงรอยละ 1.13 (ยังไมรวมการซื้อขายผานชายแดน) ซึ่งนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวใน 6
เดือน 269,000 ตัน และนอยกวาชวงเดียวกันของปกอน 54,000 ตัน
ตลาดสงออกขาวใน 6 เดือนแรกของป 2559 ประกอบดวยทวีปเอเชียคิดเปนรอยละ 77 ลดลงรอยละ 5.4 ทวีปแอฟริกาคิดเปนรอย
ละ 16.43 เพิ่มข้ึนรอยละ 10.75 ทวีปอเมริกาคิดเปนรอยละ 11.86 เพิ่มข้ึนรอยละ 11 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตลาด
สงออกหลัก เชน จีนคิดเปนรอยละ 34.85 ของปริมาณขาวท่ีสงออกท้ังหมด (ลดลงรอยละ 9.15) ฟลิปปนสคิดเปนรอยละ 7.83
ลดลงรอยละ 52 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ส่ิงท่ีนาสังเกตคือ คุณภาพขาวท่ีสงออกใน 6 เดือนแรก ป 2559 มีการ
เปล่ียนแปลงจากชวงเดียวกันของป 2558 กลาวคือ ขาวขาว 5% และ 25% ลดลงเกือบรอยละ 30 แตขาวขาว 15% เพิ่มข้ึนมากกวา
รอยละ 18 โดยขาวหอมเพิ่มข้ึนกวารอยละ 30 และขาวเหนียวเพิ่มข้ึนรอยละ 145
นายฮว่ิง มิง เหวะ เลขาธิการใหญของ VFA กลาว การสงออกขาวในไตรมาสท่ี 2 ป 2559 ไมบรรลุเปาหมาย เน่ืองจากยังไมเขาสูการ
เก็บเก่ียวของฤดูรอน-ใบไมรวง
ปจจุบัน ราคาขาวเปลือกประเภทธรรมดาในพื้นท่ีดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้าโขงต้ังแต 5,100 -5,200 ดงตอกิโลกรัม ขาวเปลือก
เม็ดยาวประมาณ 5,400 -5,500 ดงตอกิโลกรัม ราคาขาววัตถุดิบท่ีใชผลิตขาวขาว 5% อยูท่ี 6,800 -6,900 ดงตอกิโลกรัม ข้ึนอยูกับ
แตละพื้นท่ี ราคาขาวขาวสําเร็จรูป 5% ประมาณ 7,600 -7,700 ดงตอกิโลกรัม ขาวขาว 15% ประมาณ 7,400 -7,500 ดงตอ
กิโลกรัม และขาวขาว 25% ประมาณ 7,250 -7,350 ดงตอกิโลกรัม กระทรวงการคลังระบุวา ตนทุนการผลิตในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผลิ
ป 2558-2559 อยูท่ี 3,417 ดงตอกิโลกรัม เพิ่มข้ึนเกือบรอยละ 1 เม่ือเทียบกับปกอน สวนฤดูรอน-ฤดูใบไมรวงป 2559 อยูท่ี 4,100
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ดงตอกิโลกรัม ลดลงเกือบรอยละ 6.31 เม่ือเทียบกับปกอน คํานวณแลว เกษตรกรไดกําไรประมาณ 1,300 – 1,400 ดงตอกิโลกรัม
ปรับปริมาณขาวสงออกของทั้งปเหลือ 5.65 ลานตัน
ในการประชุมสรุปผลการสงออกขาว 6 เดือนแรก ป 2559 และกําหนดแผนการสงออกขาวใน 6 เดือนหลังของป 2559 ท่ีจัดข้ึนใน
นครโฮจิมินห VFA ไดปรับลดแผนการสงออกขาว โดยคาดการณวา ปริมาณขาวสงออกใน 2 ไตรมาสหลังของป 2559 ท่ี 3 ลานตัน
ซึ่งลดลงรอยละ 22 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 (คาดการณสงออกขาวในไตรมาสท่ี 3 และท่ี 4 อยูท่ี 1.2 ลานตันและ 1.8
ลานตันตามลําดับ) ยอดการสงออกของท้ังป 2559 จะอยูท่ี 5.65 ลานตัน ลดลงรอยละ 14 เม่ือเทียบกับปกอน (ยังไมรวมการคาผาน
แดน) และตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 900,000 ตัน
นายเลิม ตวน แอง ผูจัดการบริษัท Thinh Phat จํากัด กลาววา VFA คาดการณการสงออกขาวในชวงครึ่งเดือนหลังของป 2559 อยู
ท่ี 3 ลานตัน สามารถเปนไปได เพราะปจจุบันราคาขาวขาว 5% ของเวียดนามประมาณ 370-375 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งเปนราคา
ท่ีตํ่าท่ีสุดในภูมิภาค

(Vietnam News วันท่ี 11 กรกฎาคม 2559)
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