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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

به دلیل نگرانی در خصوووش اوورایط نام وواود آب و هوایی و کاه  ارز    فوریهو ذرت در ماه جهانی گندم  قیمت

روند افزایشووی خود را ادامه داده هردند افزای  قیمت به افزای  یافته اسووت. قیمت دووادراتی برنز نیز  مجدداًدالر 

 است. اندک بودهدلیل کاه  تقاضا برای واریته ایندیکا 

قیمت غالت دانه درات با ، غرب آفریقادر 

وجود برداات مناسب محصول در پایان سال 

به دلیل افزای  تقاضا برای تامین  2017

در کنار کمبود تولید و بروز ذخیره محصول 

ناامنی در برخی از مناطق در ماه فوریه 

افزای  خود را ادامه داده و به سطحی باالتر 

 از مدت مشابه سال گذاته رسیده است.

در کشور در ارق آفریقا؛ 

سودان؛ قیمت مواد غذایی ومده 

مانند سورگوم، ارزن و گندم در 

فوریه به دلیل حذف یارانه ماه 

گندم و کاه  ادید ارز  پول 

این کشور افزای  یافته و به 

  رکورد جدیدی رسیده است.

و در کشور  در جنوب آفریقا

ماداگاسکار، قیمت برنز به 

دلیل ورضه محدود و کاه  

تولید و همچنین  م تمر

کاه  نرخ ارز به باالترین 

مقدار خود از ابتدای سال 

 رسیده است.
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 (اسفند 9تا  بهمن 12) فوریهقیمت جهانی غالت در ماه  بیشترافزایش 

ست.   افزای  فوریهدر ماه قیمت جهانی گندم  یافته ا

 240به  قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریکا         میانگین  

ست. قیمت گندم ن بت به       سیده ا دالر به ازای هر تن ر

درددی را تجربه نموده و ن بت به    5ماه گذاته رادی   

اته    مدت  سال گذ شابه  ست.        14 م اته ا اد دا دد ر در

قیمت گندم در ایاالت متحده به دلیل نگرانی در خصوش 

از طوالنی ادن فصل خشک      تولید گندم زم تانه ناای   

وند ردر مناطق ادوولی تولید کننده افزای  یافته، هردند 

شی   کند را محدود کرده   قیمت فرو  محصول روند افزای

مشکالت حمل و  اه ی سی کشورهای حاایه دریا  است. در  

نقل در فصوول زم ووتان در کنار تقاضووای خرید مداوم در  

افزای  قیمت را ر نقاط و همچنین تغییرات نرخ ارز، سووای

 .در پی دااته است

روند افزایشووی خود  فوریهدر ماه ذرت  جهانیقیمت 

در ایاالت   قیمت پایه ذرت    میانگین   را ادامه داده اسوووت. 

حده  کا   مت به    در آمری ماه  به ازای هر تن   164این  دالر 

یافته   راد دردد   5ژانویه قیمت ماه به که ن بت   رسیده 

دردد افزای  یافته    10.5گذاته   در مقای ه با سه ماه  و 

یل       قیمت ذرت دوووادراتی  اسوووت.  به دل یاالت متحده  ا

در خصووووش  پایدارتقاضوووای مداوم دوووادراتی و نگرانی 

ید در         اووورایط آب و هوایی خشوووک که محدودیت تول

شی را طی نموده     اته روندی افزای آرژانتین را به دنبال دا

شور دین و         دادراتی از ک ضای  ست. در اکراین نیز تقا ا

 اتحادیه اروپا افزای  قیمت را به دنبال دااته است. 

( در ماه  2002-04=100اووواخی قیمت برنز فا)و    

ن ووبت به ماه ژانویه  228.7میانگین به  با رسوویدن فوریه

های معطر و دو دردوود افزای  یافته اسووت. قیمت واریته

ا  جاپنیکا  ته در حالی که قیمت واریته  روندی افزایشی دا

ست.   و غیر امشخی نایندیکا روندی  اته ا ر  دیکنواخت دا

تایلند و پاک وووتان، قیمت واریته ایندیکا به دلیل ودم               

اسووت. در مقابل، در ویتنام به وجود تقاضووا کاه  یافته 

دلیل محدودیت بردااووت محصووول در دو فصوول کشووت   

و متعاقب آن کاه     2018بهاره و زم وووتانه در سوووال    

ست. در هند نیز به      صول افزای  یافته ا ضه قیمت مح ور

تامین تقاضوووای دولتی و   تعهد موجود ن وووبت به    دلیل  

شور       ست. در ک شورهای آفریقایی قیمت رو به افزای  ا ک

)ه  ار باقی        وگو بت  ثا با  مت تقری که       قی حالی  نده در  ما

محدودیت دسووترسووی به برنز دانه بلند منجر به افزای    

قیمت این محصول در ایاالت متحده آمریکا اده و قیمت  

سال    سطح از ماه نوامبر  ست.    2014به باالترین  سیده ا ر

های برزیل و آرژانتین نیز قیمت محصوووول تا     در کشوووور

 است.حدودی کاه  یافته 

.
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 دالر/تن (2018 فوریهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  239.75 4.9 8.9 14.2 
 6.5 7 4.3 203.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  201.50 4.3 4.9 5.4 
 1.3 5.4 6.3 188.75 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 فوریه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  163.9 5.4 10.5 0.6 
ه دریای سیاهحوز  182.25 7.1 11.6 6.7 

 -1.1 18.2 8.3 177.25 آرژانتین
 5.4 10.4 6 180 اکراین

 
 دالر/تن (2018 فوریه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 20.4 9.2 0.2 462.5 تایلند
 22 9.6 1.9 398 ویتنام
 13 6.6 1.6 390 هند

آمریکا متحدهاالتیا  537 2.2 4.1 33.9 
 


