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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ست. در       ژوئنو ذرت در ماه جهانی گندم  قیمت سبت به تولید محصول کاهش یافته ا با وجود نگرش عمومی منفی ن

بازار برنج، افزایش قیمت       بل، در  ته مقا ته  رنج معطر کاهش قیمت   جاپنیکا و ب  های  واری کا را خنثی نموده   واری ندی ای

 است.

تقریبا جنوبی، قیمت ذرت زرد آمریکای در 

اما با وجود ادامه برداشت  است ماندهثابت باقی

به دلیل انتظار کاهش  2018محصول سال 

های برزیل قیمت در کشور ،برداشت محصول

 ودهب نتین نسبت به سال گذشته باالتراو آرژ

ی، یل شرایط فصلقیمت گندم نیز به دال است.

عرضه محدود و کاهش ارزش پول ملی 

روندی افزایشی را )افزایش انگیزه صادرات( 

 ادامه داده است.

غالت به کشور سودان؛ قیمت در در شرق آفریقا؛ 

 2018دلیل نگرانی در خصوص کاهش تولید سال 

ر ها دناشی از کمبود سوخت و افزایش قیمت نهاده

 هاکنار کاهش شدید ارزش پول ملی و حذف یارانه

در سطح بسیار باالیی قرار دارد. به طور مشابه، 

همزمانی کاهش ارزش پول ملی با محدودیت 

د غذایی ده که قیمت مواعرضه و ناامنی باعث ش

 د.ای افزایش یابایندهزدر سودان جنوبی به شکل ف

رشد ، در آمریکای مرکزی

به دلیل قیمت ذرت سفید 

وجود روند فصلی در ما ژوئن 

افزایش یافته است. در 

تداوم  بدلیل گوئهنیکارا

 قیمت ،های اجتماعیناآرامی

به باالترین رکورد  ذرت سفید

 خود رسیده است.  قیمت
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 (تیر 9تا خرداد  11) ژوئنماه  کاهش قیمت غالت و افزایش متوسط قیمت برنج در

انداز ژوئن با وجود چشمدر ماه گندم جهانی قیمت 

روندی نزولی داشته است.  2018کاهشی تولید سال 

میانگین قیمت پایه گندم در ایاالت متحده آمریکا برابر 

درصد  3 مهکه نسبت به ماه  بودهدالر به ازای هر تن  242

درصد  7، 2017و نسبت به ماه مه سال کاهش یافته 

ای اخیر افزایش قدرت دالر هدر هفتهافزایش یافته است. 

انداز تولید آمریکا به همراه فشار عرضه،گزارش بهبود چشم

زمستانه و شرایط مناسب کشت بهاره کاهش قیمت 

صادراتی گندم ایاالت متحده را به دنبال داشته است. به 

طور مشابه، قیمت گندم صادراتی حوزه دریای سیاه با 

روندی  2018انداز نامناسب کشت سال وجود چشم

در مقابل، در کشور آرژانتین،  کاهشی را تجربه نموده است.

قیمت گندم صادراتی به دلیل، محدودیت صادرات کشت 

سال گذشته و شرایط نامساعد آب و هوایی که کشت سال 

 نماید، افزایش یافته است. را تهدید می 19-2018

به شدت کاهش یافته ژوئن در ماه  ذرت جهانیقیمت 

ا آمریک در ایاالت متحدهقیمت پایه ذرت میانگین  .است

دالر  166 بهدرصد کاهش یافته و  7مه در حدود ماه در 

این کاهش قیمت اولین کاهش که  هر تن رسیدهبه ازای 

به این سو بوده است. به  2018به وقوع پیوسته از ژانویه 

ها در بازار عالوه، بهبود شرایط تولید، کاهش قیمت

زایش رشد مبادالت تجای در کاهش قیمت محصوالت و اف

محصول ذرت ایاالت متحده نقش داشته است. در 

کشورهای برزیل و آرژانتین نیز قیمت به دلیل فشار 

برداشت روندی کاهشی داشته؛ در حالی که کاهش قیمت 

های ذرت صادراتی در کشور اکراین ناشی از کاهش فعالیت

 تجاری بوده است.

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

مه واحد رسیده که نسبت به ماه  231.6میانگین به  ژوئن

افزایش شاخص قیمت در  درصد افزایش یافته است. 1.5

سال گذشته به دلیل افزایش قیمت واریته جاپنیکا در 

کشور ایاالت متحده و افزایش قیمت واریته هومالی در 

ه ها باریتهکشور تایلند بوده است. افزایش قیمت این و

و درنتیجه  2017دلیل کمبود تولید محصول در سال 

کاهش دسترسی به محصول در بازار صادراتی بوده است. 

حتی با وجود تقاضای خارجی اندک در ماه ژوئن مقدار 

این محصوالت در بازار بسیار کم بوده است. در بین 

کشورهای عرضه کننده واریته ایندیکا، بیشترین رشد 

، 2018لیل برداشت اندک محصول در سال قیمت به د

سرعت بسیار زیاد تجارت و هزینه باالی حمل و نقل در 

کشور برزیل اتفاق افتاده است. در مقابل قیمت محصول 

برنج در کشور پاکستان، تایلند، ویتنام به دلیل کاهش 

 مبادالت تجاری کاهش یافته است.

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  241.5 3.2- 1.6- 6.7 
 11.2 1 1.4 208.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  203.25 4.5- 2.4- 8 
 40.6 26.9 2.7 267.75 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 ژوئن) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  166.04 7.4- 3- 5.2 
ه دریای سیاهحوز  183.75 7.8- 8.7- 6.8 

 9.7 -9.2 -11.1 170.25 آرژانتین
 13.2 -3 -3.6 194.5 اکراین

 
 دالر/تن (2018 ژوئن) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -2.7 0.8 -4.3 456.4 تایلند
 11.4 7 -1.2 421.4 ویتنام
 1.2 -1.4 -0.3 379.6 هند

آمریکا متحدهاالتیا  549.6 0.1- 2 23.5 
 


