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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و نسبت به قیمت در ماه فوریه سال  مارسو ذرت در ماه جهانی گندم  قیمت

درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت به طور عمده ناشی از طوالنی شدن  10به طور میانگین در حدود  2017

کننده در ایاالت متحده آمریکا و آرژانتین در کنار تقاضای بسیار زیاد برای در مناطق عمده تولید آب و هوا خشکی

 .مانده استاین محصوالت است. قیمت جهانی برنج نیز به طور نسبی ثابت باقی

شدت خشکی آب ، آمریکای جنوبیدر 

و هوا و تقاضای بسیار زیاد برای 

قیمت غالت در کشور  ،محصوالت

آرژانتین را افزایش داده است. 

همچنین قیمت ذرت زرد در کشور 

برزیل در ماه مارس نیز روندی 

 افزایشی داشته است. 

 ؛ماداگاسکاردر کشور آفریقا؛  جنوبدر 

تولید داخل و برنج قیمت مواد غذایی 

در ماه فوریه نسبت به قیمت وارداتی 

باالی ثبت شده در ماه ژانویه به دلیل 

برداشت مقدار بسیار کم برنج و بهبود 

ارزش پول ملی این کشور کاهش یافته 

 است.

آفریقا و در کشور  شرقدر 

غالت دانه ، قیمت سودان

درشت به دلیل حذف یارانه 

گندم و کاهش شدید ارزش 

 هایقیمتیدر  ،پول ملی

 مانده است.ثابت یی باال
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 (فروردین 11تا  اسفند 10) افزایش مداوم قیمت جهانی گندم و ذرت در ماه مارس

برای سومین ماه متوالی در ماه قیمت جهانی گندم 

ت قیمت پایه گندم ایاالمیانگین مارس افزایش یافته است. 

 افزایش یافتهدالر به ازای هر تن  246به متحده آمریکا 

درصد و نسبت به  12که نسبت به دوره سه ماهه گذشته 

تجربه نموده درصدی را  24رشد  2017ماه مارس سال 

آب و هوایی  طاست. نگرانی در خصوص اثرگذاری شرای

دلیل اصلی افزایش خشک بر روی تولید گندم زمستانه 

بارش باران مناسب در دومین که هرچند  است، قیمت بوده

هفته ماه مارس تا حدودی شرایط را بهبود داده و افزایش 

محدود نموده است. آب تا حدودی ماهیانه قیمت گندم را 

وپا نیز در روند افزایشی قیمت اثرگذار و هوای سرد در ار

بوده است. در کشور آرژانتین قیمت صادراتی گندم به 

دلیل تداوم خشکی شرایط آب و هوایی و حجم زیاد 

صادرات به شدت افزایش یافته است. در حالی که افزایش 

قیمت در منطقه دریای سیاه ناشی از تقاضای بسیار زیاد 

 بوده است.

به شدت افزایش  مارسدر ماه ذرت  جهانیقیمت 

 در ایاالت متحدهقیمت پایه ذرت میانگین یافته است. 

که  دالر به ازای هر تن رسیده 171این ماه به در آمریکا 

در مقایسه با سه  ،رشددرصد  5 فوریهقیمت ماه به نسبت 

 8و نسبت به مدت مشابه سال گذشته  15گذشته  ماه

ایاالت مت ذرت صادراتی قیدرصد افزایش یافته است. 

صادراتی و نگرانی در  پایدارمتحده به دلیل تقاضای 

بر چشم انداز خشک  تاثیر شرایط آب و هوایخصوص 

)که بارش باران تنها در برخی مناطق آرژانتین تولید در 

اکراین  دراثرات مثبت به دنبال داشته( افزایش یافته است. 

 ور مشخص از جانببسیار زیاد )به طنیز تقاضای صادراتی 

افزایش قیمت را به  ،( و کاهش ارزش پول ملیکشور چین

 دنبال داشته است. 

( در ماه 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )

 فوریهبه ماه  بوده و نسبت 227.5میانگین  طور به مارس

ایندیکا در هند تا  است. قیمت واریته تقریبا ثابت بوده

غاز آبا حدودی تعدیل شده است؛ در تایلند و ویتنام نیز 

در برخی از مناطق و تداوم برداشت محصول فصل برداشت 

 از. در سایر مناطق رکود تقاضا را به دنبال داشته است

سوی دیگر، فروش برنج به اندونزی و خریداران آفریقایی 

در کشور پاکستان را با وجود کاهش ر قیمت برنج غیر معط

ه رارزش روپیه افزایش داده است. تغییرات قیمت در قا

محدودتر بوده است؛ در حالی که برداشت  آمریکا نسبتاً

محصول باعث ایجاد تغییرات در کشورهای صادر کننده 

عمده در آمریکای جنوبی شده است، عرضه محصول در 

است. قیمت برنج ایاالت متحده آمریکا همچنان محدود 

کاهش یافته و به کمترین مقدار خود در برزیل طبق انتظار 

ماه گذشته رسیده است. کاهش ارزش پول ملی  23در 

برزیل در کنار برداشت محصول و حجم زیاد موجودی انبار 

 از جمله دالیل کاهش قیمت محصول در برزیل بوده است.

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  245.50 2.4 12 23.8 
 8.5 8.2 1.5 206.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  208.25 3.3 9 8.5 
 10 18.5 11.8 211 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 مارس) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  171.25 4.5 15.1 7.9 
 18.2 23.8 10.4 201.25 حوزه دریای سیاه

 14.7 18.9 5.8 187.5 آرژانتین
 16.5 21.2 10.7 199.25 اکراین

 
 ( دالر/تن2018 مارس) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 17.8 4.9 -2.1 453 تایلند
 18.3 8.3 -1 394 ویتنام
 11.9 3.8 -1.3 385 هند

آمریکا متحدهاالتیا  539 0.4 4.1 36.5 
 


