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 1029 دسامبر قیمت مواد غذایی گزارش ماهیانه پایش و تحلیل
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 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ان در سطح جه مدنگبه طور کلی افزایش یافته است هرچند که عرضه قابل توجه گندم قیمت جهانی  ،نوامبردر ماه 

از سوی دیگر به استثنای ایاالت متحده آمریکا که به دلیل روند کند مبادالت رو افزایش قیمت را محدود کرده است. 

 نج نیز به دلیل فشار ناشیروندی افزایشی داشته است. قیمت جهانی برقیمت جهانی به کاهش بوده قیمت ذرت رو 

 از برداشت محصول جدید و روند کند مبادالت به کمترین مقدار خود در شش ماه گذشته رسیده است.

 

قیمت مواد غذایی آفریقا،  جنوبمناطق در 

در کشور زیمباوه به دلیل بحران اقتصادی به 

طور مداوم افزایش یافته است. در سایر 

مناطق نیز محدودیت عرضه و کاهش ارزش 

پول ملی باعث افزایش قیمت غالت شده به 

داری بیشتر از طوری که قیمت به طور معنی

قیمت سال گذشته است و در برخی از 

کشورهای منطقه رکورد قیمتی جدید ثبت 

 ده است.ش

قیمت غالت دانه درشت ، شرق آفریقادر 

 لبه دلیبه طور کلی در ماه نوامبر 

همزمانی روند تغییرات فصلی قیمت با 

کاهش میزان برداشت در برخی از 

کشورهای منطقه و شرایط نامساعد اقتصاد 

کالن در کشورهای سودان و سودان 

 رکورد قیمتیو افزایش یافته جنوبی 

 است.  هدومنثبت  لاس رد ار یجدید

، قیمت آرد CISدر کشورهای 

گندم در تاجیکستان و 

در ماه نوامبر روند قرقیزستان 

عادی را ثبت نموده افزایشی غیر

است. این افزایش قیمت موجب 

افزایش قیمت در بازارهای 

 صادراتی منطقه نیز شده است.

 های کلیدیپیام
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 (دی 20 تا آذر 20) نوامبرو ذرت در ماه  افزایش قیمت گندم

به طور عمومی  نوامبرقیمت صادراتی گندم در ماه 

اما عرضه قابل توجه محصول و رقابت  یافته است افزایش

شدید میان صادرکنندگان عمده باعث محدودیت افزایش 

پایه گندم ایاالت متحده آمریکا قیمت  .قیمت شده است

 331گین میان توالی افزایش یافته و بهمبرای دومین ماه 

درصد  3 اکتبرده که نسبت به ماه یدالر به ازای هر تن رس

ال س نوامبرماه قیمت نسبت به افزایش یافته اما همچنان 

انداز عدم اطمینان از چشماست. کمتر درصد  8، 3107

د در کنار شرایط نامساع کره جنوبیتولید در کشورهای نیم

کره در کشورهای نیم 3131کشت محصول زمستان سال 

 شمالی باعث تداوم افزایش قیمت محصول شده است.

منطقه دریای سیاه و اتحادیه در قیمت صادراتی محصول 

، های اخیر افزایش یافته اما در مقابلاروپا نیز در هفته

 زا یشان رژانتین به دلیل فشارقیمت گندم در کشور آ

 به سرعت کاهش یافته است.  ،برداشت محصول شیازفا

در تمامی مناطق قیمت ذرت صادراتی به طور مشابه 

افزایش  نوامبردر ماه به استثنای ایاالت متحده آمریکا 

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا . یافته است

دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت  067به  در ماه نوامبر

د درص 3اکتبر مقدار بسیار ناچیزی کاهش یافته اما به ماه 

نسبت به قیمت ثبت شده در ماه نوامبر سال گذشته بیشتر 

روند مالیم تغییرات قیمت که به نوعی تداوم روند  است.

قیمت در ماه اکتبر است ناشی از روند کند مبادالت و 

همچنین فشار فصلی برداشت محصول است. در مقابل 

 کننده به دلیلقیمت صادراتی سایر کشورهای عمده صادر

الت تجاری و تاخیر در کاشت محصول در کشور رونق مباد

 رژانتین به دلیل بروز شرایط آب و هوایی خشک موجبآ

 است. هدشافزایش قیمت 

( 13-3113=011شاخص قیمت برنج فائو )میانگین 

های گذشته رسیده و نسبت به ماه 333.7 نوامبر بهدر ماه 

و به کمترین مقدار خود در  استکاهش یافته  دحاو 0.8

آسیا قیمت برنج بازار در . شش ماه گذشته رسیده است

ایندیکا به دلیل افزایش میزان برداشت و تداوم تقاضای 

اندک برای محصول روندی کاهشی داشته است. در 

هندوستان کاهش ارزش پول ملی نیز در کاهش قیمت 

مالت معادر تایلند و ویتنام، رکود  برنج نقش داشته است.

 هایاز افزایش قیمت جلوگیری نموده است. هرچند نشانه

تجدید تمایل فیلیپین به خرید برنج ویتنام و افزایش ارزش 

پول ملی در تایلند در کنار نگرانی در خصوص تاثیر شرایط 

نامطلوب آب و هوایی بر تولید محصول تا حدودی باعث 

ت افزایش قیمت در این دو کشور شده است. در ایاال

متحده آمریکا نیز قیمت برنج دانه بلند تغییرات بسیار 

 اندکی را تجربه کرده است.
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 دالر/تن (1029 نوامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  331.38 4.8 7.6 8.0- 
 -04.0 8.8 3.8 313.38 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  318.88 4.3 8.3 7.0- 
 -01.0 -06.8 -04.8 078.88 آرژانتین

 

 ( دالر/تن1029 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  066.74 1.8- 4.4 3.3 
 0.3 -1.8 3.3 068.38 حوزه دریای سیاه

 4.6 01.6 6.8 066.88 آرژانتین
 3.3 -01.7 3.7 080 اوکراین

 

 ( دالر/تن1029 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 4.8 -0.4 -1.3 347.6 تایلند
 -06.3 3 -1.4 434.6 ویتنام
 0 -3.0 -0.8 488.3 هند

آمریکا متحده االتیا  801.6 1.4 1.8 1.3 
 


