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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

روند ضعیف صادرات کاهش یافته، در حالی که قیمت ذرت به طور عمومی به دلیل فوریه در ماه جهانی گندم  قیمت

کاهش قیمت واریته ایندیکا، تا حدودی افزایش قیمت واریته در خصوص محصول برنج، . داردروندی افزایشی  ازنشان 

 جاپنیکا را جبران نموده و باعث ثبات نسبی قیمت جهانی برنج شده است.

 

در سودان و سودان جنوبی، کاهش ارزش آفریقا،  شرقمناطق در 

پول ملی و هزینه باالی تولید افزایش قیمت مواد غذایی را به دنبال 

داشته و باعث رسیدن آن به باالترین سطح در ماه فوریه شده است. 

ه داندر سومالی، کاهش تولید محصول باعث افزایش قیمت غالت 

درشت شده هرچند که قیمت محصول نسبت به سال گذشته در 

 تری قرار دارد.سطح پایین

ناشی از کمبود تولید در عرضه محدودیت جنوب آفریقا، در 

منجر  2019و چشم انداز نامطئن تولید در سال  2018سال 

. تاس شدهافزایش قیمت ذرت در بیشتر کشورهای منطقه  به

های کوقیمت مواد غذایی به دلیل تداوم اثر شدر زیمباوه، 

اقتصادی مانند افزایش قابل توجه هزینه تولید و محدودیت 

 .عرضه مواد غذایی در سطح باالیی قرار دارد
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 (اسفند 9تا  بهمن 12) کاهش قیمت گندم صادراتی و افزایش قیمت ذرت در ماه فوریه

کاهش  فوریهدر ماه به طور کلی گندم جهانی قیمت 

یافته است. میانگین قیمت گندم پایه آمریکا در ماه فوریه 

دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه ژانویه  235به 

و مدت مشابه سال گذشته کاهش اندکی دارد. پس از 

افزایش مقطعی قیمت در ابتدای ماه فوریه، به دلیل روند 

ر اکه بسیفروش کاال در سطح بازار جهانی و کند خرید 

ا بقیمت گندم در ادامه ماه  ،تر از روند مورد انتظار بودکند

است. در اتحادیه اروپا، نیز قیمت با  واجه شدهمکاهش 

شد نسبت به آنچه که متصور میشیب بسیار بیشتری 

کاهش یافته است هرچند که همچنان قیمت محصول 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح باالتری قرار 

کشور آرژانتین، میانگین قیمت در ماه دارد. در مقابل در 

ه اما با توجه بفوریه در مقایسه با ماه ژانویه بیشتر است. 

هایی که در خصوص کاهش روند تقاضا و مبادالت نشانه

رسد که در بازار جهانی مشاهده شده است به نظر می

در پیش قیمت محصول در ادامه ماه روندی کاهشی را 

  .بگیرد

قیمت ذرت در بسیاری از مبادی صادراتی در ماه 

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت فوریه افزایش یافته است. 

دالر به ازای هر تن  170متحده آمریکا در ماه فوریه به 

رسیده است که نسبت به ماه ژانویه رشد بسیار محدودی 

درصد  4داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

. شرایط نامساعد آب و هوایی که باعث افزایش یافته است

 و صادرات مداومایجاد اختالل در حمل و نقل دریایی 

از جمله دالیل افزایش قیمت ذرت در  ،محصوالت شده

به دلیل افزایش قابل مبادی صادراتی است. در اوکراین، 

الخصوص در اتحادیه اروپا توجه تقاضا در ابتدای ماه علی

ابل ، به طور قنسبت به ماه ژانویهتی میانگین قیمت صادرا

توجهی افزایش یافته است. در آمریکای جنوبی، قیمت 

تقاضا افزایش یافته اما در  رشدذرت در برزیل به دلیل 

چشم انداز موجود در خصوص تولید آرژانتین به دلیل 

بسیار زیاد محصول در سال جاری قیمت محصول کاهش 

 یافته است.

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

واحد رسیده که نسبت به  223فوریه به طور میانگین به 

؛ چرا که کاهش ماه ژانویه بدون تغییر باقی مانده است

دانه  قیمت باالتر برنج وسطتدی وقیمت برنج ایندیکا تا حد

متوسط تعدیل شده است. قیمت برنج سفید ایندیکا در 

بسیاری از کشورهای قاره آسیا به دلیل محدودیت تقاضا 

برای برنج تازه کاهش یافته است. در ویتنام به بازار رسیدن 

ق فروش تلفی و محصول کشت زمستانه با روند کند خرید

ر جدید در برای جذب خریدا هاشده است. همچنین تالش

ز ایمت برنج را کاهش داده است؛ قتایلند و پاکستان نیز 

، به دلیل کاهش ارزش پول ملی و بهبود سوی دیگر

قیمت برنج در  هاربانداز تولید محصول در فصل چشم

در کشورهای عمده  هندوستان نیز کاهش یافته است.

ی هاکننده آمریکای جنوبی، سکون در فعالیتصادر

تجاری، افزایش قیمت فصلی محصول به دلیل کمبود 

 2019عرضه و همچنین چشم انداز نامناسب تولید سال 

رشد قیمت را محدود کرده است. در ایاالت متحده آمریکا، 

ه بلند به دلیل کاهش تمایل برای خرید قیمت برنج دان

ماه گذشته  18ترین مقدار خود در محصول به پایین

 رسیده است.
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 دالر/تن (2019 فوریهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  234.5 1.6- 1.1 2.2- 
 12.9 -1.2 -4 230 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  241.5 0.3- 6.9 19.9 
 29.4 11 4.4 244.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2019 فوریه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  169.58 2.3 6.1 3.5 
 -2.5 7.6 1.2 177.75 حوزه دریای سیاه

 -4.1 5.6 -1.5 170 آرژانتین
کراینوا  179.75 1.8 7.6 0.1- 

 
 ( دالر/تن2019 فوریه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -7.7 0.9 -1.2 426.67 تایلند
 -18.8 -16.5 -6.2 323.25 ویتنام
 -8.7 0.6 -1 356.25 هند

آمریکا متحده االتیا  497 4.2- 2.3- 7.4- 
 


