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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

انداز مناسب تولید و همچنین چشمعرضه فراوان محصول صادراتی به دلیل  آوریلدر ماه  و ذرت جهانی گندم قیمت

 تقریبا ثابت باقی مانده است.برنج نیز  جهانی قیمت کاهش یافته است. 2019در سال 

 

نگرانی در خصوص اثرات خشکسالی آفریقا،  شرقمناطق در 

، 2019شدید و آب و هوای گرم بر روی تولید محصوالت در سال 

افزایش شدید قیمت ذرت در بسیاری از کشورهای منطقه را در 

ماه آوریل در پی داشته است. در سودان و سودان جنوبی، قیمت 

روند افزایشی  ،غالت دانه درشت به دلیل کاهش ارزش پول ملی

 خود را حفظ نموده است.

انداز نامناسب تولید چشمجنوب آفریقا، در 

عرضه محدود در کنار  2019در سال 

افزایش قیمت ذرت را به دنبال  ،محصول

داشته است؛ به طوری که قیمت محصول 

نسبت به سال گذشته در تمامی کشورهای 

 این منطقه در سطح باالتری قرار گرفته است.
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 (اردیبهشت 10 تا فروردین 12) آوریلدر ماه  برنجقیمت  ثباتصادراتی و  و ذرت قیمت گندمبیشتر کاهش 

های ی ماهکاهش آوریل رونددر ماه گندم جهانی قیمت 

ندم گپایه . میانگین قیمت گذشته را دنبال نموده است

دالر به ازای هر تن رسیده  223به  آوریلآمریکا در ماه 

درصد و نسبت به مدت مشابه  5 مارسکه نسبت به ماه 

عرضه قابل  درصد کاهش یافته است. 11سال گذشته 

ید در سال انداز مناسب تولتوجه محصول صادراتی، چشم

که نشان دهنده شرایط مناسب محصول در  2019

کره شمالی است و همچنین انتظار افزایش کشورهای نیم

سطح زیر کشت در استرالیا و آرژانتین از جمله مهمترین 

دالیل کاهش قیمت محصول است. در ایاالت متحده 

آمریکا و منطقه دریای سیاه سرعت کم مبادالت تجاری 

گندم شده است در حالی که سرعت باعث کاهش قیمت 

زیاد مبادالت در اتحادیه اروپا تا حدودی افزایش قیمت در 

 این منطقه را به دنبال داشته است.

در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی  ذرتقیمت 

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده  کاهش یافته است. 

دالر به ازای هر تن رسیده است که نسبت  161آمریکا به 

درصد و نسبت به مدت مشابه سال  3گذشته به ماه 

درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت در  8گذشته 

 کاهش سرعت مبادالت تجاری وایاالت متحده به دلیل 

رقابت صادراتی با کشورهای آمریکای جنوبی به وقوع 

 در کاشت پیوسته است. هرچند نگرانی به دلیل تاخیر

کشت به دلیل وجود آب و و کاهش سطح زیرمحصول 

هوای به شدت مرطوب روند کاهش قیمت را محدود نموده 

در ماه آوریل به  ذرت است. در آرژانتین و برزیل، قیمت

انداز مناسب تولید قیمت دلیل برداشت محصول و چشم

و به سطحی  دادهبه طور قابل توجهی کاهش را محصول 

 است؛ در رساندهتر از قیمت محصول سال گذشته پایین

حالی که در اوکراین کاهش ماهیانه قیمت محصول به 

 دلیل صادرات قابل توجه تا حدودی جبران شده است.

( 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )میانگین 

نسبت به ماه گذشته تقریبا بوده که  222آوریل در ماه 

ده است. در آسیا قیمت برنج ایندیکا در اکثر مانثابت باقی

 و میانمار که قیمت برنج بهاستثناء هندوستان کشورها به 

منظور تقویت قدرت خرید افراد فقیر و برداشت خارج 

فصل محصول کاهش یافته، روندی افزایشی را طی نموده 

است. در تایلند، افزایش نگرانی در خصوص دسترسی به 

ادراتی محصول صول افزایش قیمت صآب برای آبیاری مح

؛ در حالی که در پاکستان با توجه به قیمت را در پی داشته

سوخت و فروش محصول به چین و کشورهای شرق آفریقا 

باعث افزایش سودآوری فروش محصول شده است. با آغاز 

 مدت برنج توسطبرداشت محصول زمستانه تقاضای بلند

ده شویتنام جبران  کشور فیلیپین با صادرات محصول از

است. در ایاالت متحده آمریکا، قیمت برنج کاهش یافته 

است در حالی که در برزیل و آرژانتین به علت افزایش 

   تقاضا قیمت محصول افزایش یافته است.
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 دالر/تن (2019 آوریلگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  213.2 4.6- 10.5- 11.3- 
 3.1 -10.2 -1.6 215.2 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  224 1.6- 7.5- 5.4 
 -3.7 -6 -4.9 220 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2019 آوریل) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  161.1 3.4- 2.8- 7.8- 
 -15.4 -1.7 0.8 172.6 حوزه دریای سیاه

 -18.3 -10.2 -4.9 155 آرژانتین
کراینوا  174.75 1.4 1- 16.2- 

 
 ( دالر/تن2019 آوریل) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -10.2 -0.7 1.9 429 تایلند
 -184 -3.3 1.7 333.5 ویتنام
 -6.5 -0.3 -2 358.75 هند

آمریکا متحده االتیا  486 1.8- 6.4- 10.5- 
 


