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 2018 می  قیمت مواد غذایی گزارش ماهیانه پایش و تحلیل
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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

در مناطق اصلی به دلیل نگرانی در خصوص شرایط نامساعد آب و هوایی  آوریلو ذرت در ماه جهانی گندم  قیمت

ه تقاضای در واکنش بافزایش یافته است. قیمت صادراتی برنج نیز افزایش شدید تجارت به طور عمومی و کننده تولید

 وارداتی جدید در آسیا افزایش یافته است.

جنوبی، قیمت ذرت زرد و گندم در آمریکای در 

ژانتین به دلیل تقاضای زیاد محصول و آر

بینی کاهش تولید در سال جاری افزایش پیش

یافته است. قیمت ذرت در کشور برزیل نیز به 

بینی کاهش دلیل حجم زیاد صادرات و پیش

به شدت افزایش یافته  2018در سال  برداشت

به طور مشابه افزایش قیمت گندم ناشی است. 

شته و افزایش از کاهش شدید تولید سال گذ

 های واردات بوده است.هزینه

در کشور سودان؛ در شرق آفریقا؛ 

قیمت مواد غذایی عمده مانند 

سورگوم، ارزن و گندم در ماه 

 ،به دلیل حذف یارانه گندم آوریل

ملی و افزایش کاهش ارزش پول 

های حمل و نقل در سطوح هزینه

و یا افزایش پیدا کرده باال ثابت 

 است.

، قیمت ذرت سفید در در آمریکای مرکزی

ماه مارس و آوریل به شدت افزایش یافته به 

در اکثر قیمت این محصول که طوری

کشورهای این منطقه نسبت به قیمت در 

مدت مشابه سال گذشته در باالترین سطوح 

یع د صناافزایش قیمت خریقرار گرفته است. 

مت را تشدید تولید آرد افزایش فصلی قی

موده و بروز این روند باعث افزایش قیمت ن

 سوخت در بازار جهانی شده است. 
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 (اردیبهشت 10تا  فروردین 12) افزایش عمومی قیمت غالت در ماه آوریل

الخصوص در علیآوریل در ماه  صادراتیقیمت گندم 

کشورهای تولید کننده عمده این محصول در نیم کره 

جنوبی افزایش یافته است. در آرژانتین، قیمت گندم در 

زیاد، کاهش ارزش  رسه ماه اخیر به دلیل تقاضای بسیا

پول ملی و نگرانی در خصوص بروز شرایط آب و هوایی 

 افزایشدرصد  30در حدود  ،خشک در فصل جدید کشت

و هوای خشک قبل از  در استرالیا، بروز آبست. یافته ا

قیمت محصول صادراتی را در ماه آوریل  ،آغاز دوره کشت

افزایش داده است. در منطقه دریای سیاه، سرعت زیاد 

صادرات و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش قیمت شده است. 

در مقابل، میانگین قیمت پایه گندم در ایاالت متحده 

الر به ازای هر تن رسیده که مقدار بسیار د 240آمریکا به 

ناچیزی کمتر از قیمت آن در ماه مارس یوده اما همچنان 

درصد نسبت به قیمت ثبت شده در ماه آوریل سال  26

عرضه عمده محصول  و باالتر است. کاهش صادرات 2017

تا حدودی نگرانی در خصوص بروز شرایط آب و هوایی 

ل و تاخیر در کشت کشت زمستانه محصوفصل خشک در 

 بهاره را تا حدودی خنثی کرده است.

روند افزایشی خود  آوریلدر ماه  ذرت جهانیقیمت 

در ایاالت قیمت پایه ذرت میانگین  را ادامه داده است.

دالر به ازای هر تن  175این ماه به در آمریکا  متحده

مارس اندکی افزایش یافته قیمت ماه به که نسبت  رسیده

درصد  11مدت مشابه سال گذشته در حدود و نسبت به 

 ایاالت متحده بهقیمت ذرت صادراتی  افزایش یافته است.

به همراه کاهش انتظار در خصوص ی تقاضاافزایش دلیل 

سطح زیرکشت و تاخیر در کاشت محصول به دلیل شرایط 

مرطوب افزایش یافته است. کاهش  آب و هوایی سرد و

ن و نگرانی در خصوص میزان تولید محصول در آرژانتی

در برزیل  2018تولید محصول در فصل کشت اصلی سال 

از جمله سایر دالیل افزایش قیمت این محصول است. در 

دار باعث افزایش ادامه اوکراین تقاضای بسیار زیاد خارجی

قیمت محصول شده به طوری که قیمت صادراتی ذرت در 

 ه سالدرصد بیشتر از قیمت در مدت مشاب 20سال جاری 

 گذشته است.

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

واحد رسیده که نسبت به ماه  230.6میانگین به  آوریل

درصد افزایش یافته و به باالترین مقدار خود از  2مارس 

رسیده است. افزایش قیمت واریته  2014نوامبر ماه 

 ایندیکا در پاکستان، تایلند و ویتنام و حضور مجدد

اندونزی و فیلیپین در بازار از جمله دالیل افزایش قیمت 

رفتار احساسی در بازار بروز در هندوستان برنج بوده است. 

و  ارهبمحصول تولیدی در فصل  عرضهبه دلیل به برنج 

 ،آمریکاقاره کاهش ارزش روپیه کاهش یافته است. در 

ه ثابت مانده رنج صادراتی در آرژانتین و اروگوئقیمت ب

است در حالی که محدودیت عرضه در ایاالت متحده 

 قیمت محصولافزایش قیمت را به دنبال داشته. همچنین 

کاهش ارزش پول ملی و ادامه روند  با وجوددر برزیل 

 .درصد افزایش یافته است 2در حدود برداشت 

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  240.25 2.1- 5.1 26 
 14.7 6.8 1 208.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  212.5 2 10 12.9 
 20.7 28.7 8.3 228.5 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 فوریه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

تغییراتدرصد   

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  174.68 2 12.3 11.4 
ه دریای سیاهحوز  204 1.4 19.9 19.5 

 15.3 16 1.2 189.75 آرژانتین
 21.9 22.8 3.9 208.5 اکراین

 
 دالر/تن (2018 فوریه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 21.1 3.4 5.4 447.5 تایلند
 24.4 4.6 3.7 408.75 ویتنام
 9.6 0 -0.3 383.75 هند

آمریکا متحدهاالتیا  543 0.7 3.3 34.2 
 


