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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ن به بیشترین مقدار خود در ر ایالت متحده آمریکا در ماه ژوئعوامل آب و هوایی باعث شده است که قیمت ذرت د

اقی در حالی که قیمت برنج تقریبا ثابت ب قیمت جهانی گندم نیز افزایش یافتهمچنین طول پنج سال گذشته برسد. 

 مانده است.

  

به دلیل آفریقا،  جنوبمناطق در 

افزایش قیمت سوخت که خود ناشی 

از کاهش ارزش پول ملی بوده و 

همچنین کاهش برداشت محصول 

قیمت ، 2019سال  زراعیدر فصل 

غالت در ماه می در کشور زیمباوه 

 .به شدت افزایش یافته است

 بهبود، ادامه برداشت محصول و شرق آفریقادر 

تولید را در  مثبت اندازچشمبارش آخر فصل 

 کاهش قابلمنجر به پی داشته که این مساله 

قیمت چند ماه اخیر توجه در روند افزایش 

. هرچند قیمت ذرت در این شده استذرت 

منطقه همچنان در سطحی باالتر از مدت 

 مشابه سال گذشته است.

قیمت ذرت  در آمریکای جنوبی،

زرد در کشورهای برزیل و آرژانتین 

به عنوان مهمترین تولید کنندگان 

 تقاضای بسیار زیادبه دلیل محصول 

شرایط برداشت محصول همچنین 

ایش فزاکه مطابق با انتظارات نبوده، 

 یافته است.
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 (تیر 9 تا خرداد 11) ن و ثبات قیمت برنجقیمت ذرت و گندم در ماه ژوئافزایش 

پایه گندم ایاالت متحده آمریکا در ماه قیمت میانگین 

دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه  228ژوئن به 

درصد کمتر از  6درصد افزایش یافته اما همچنان  7می 

قیمت گندم در مدت مشابه سال گذشته است. در کنار 

تأثیرگذاری افزایش قیمت ذرت، قیمت گندم به دلیل 

شت محصول ناشی از شرایط آب و هوایی تاخیر در بردا

مرطوب نیز افزایش یافته است. قیمت گندم صادارتی در 

اتحادیه اروپا نیز به دلیل شرایط آب و هوایی گرم افزایش 

رژانتین بارش باران که موجب تاخیر آیافته در حالی که در 

در کشت محصول شده دلیل اصلی افزایش قیمت بوده 

صول در منطقه دریای سیاه با است. در مقابل قیمت مح

هایی که در خصوص بروز شرایط آب و هوایی وجود نگرانی

 ،گرم و خشک وجود دارد به دلیل چشم انداز مناسب تولید

 کاهش یافته است. 

قیمت ذرت صادراتی در ماه ژوئن افزایش یافته است. 

مین برای دومیانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا 

ماه متوالی روند افزایشی خود را حفظ کرده و به طور 

دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به  196متوسط به 

درصد افزایش یافته و به باالترین مقدار خود  14ماه می 

در پنج سال گذشته رسیده است. افزایش شدید قیمت 

بینی کاهش تولید محصول در ایاالت ذرت به دلیل پیش

حده آمریکا در مقایسه با سال گذشته است. دلیل اصلی مت

وقوع شرایط آب و  ،انداز کاهشی تولید محصولچشم

هوایی مرطوب در دوره حساس رشد در فصل بهار است. 

در منطقه آمریکای جنوبی و اوکراین، افزایش شدید تقاضا 

ل اش قابل توجه قیمت محصول را به دنببرای ذرت افزای

  داشته است.

( 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )گین میان

ا تقریب ماه متوالی چهارمینبرای بوده که  222 ژوئندر ماه 

با وجود تقاضای بسار کم برای برنج مانده است. ثابت باقی

قیمت برنج ایندیکا روندی  ،در کشورهای آسیایی

نامشخص را در کشورهای اصلی تولید کنند ثبت کرده 

رنج همگام با تغییر ارزش پول ملی است. در تایلند قیمت ب

تغییر کرده است در حالی که در هند قیمت محصول به 

دلیل روند تامین نیازهای داخلی خصوصی و عمومی و آغاز 

های فصل منسون تقریبا ثابت باقی مانده است. در بارش

مقابل در پاکستان به دلیل جذب تقاضای و در ویتنام نیز 

برنج تابستانه و توزیع آن در به دلیل آغاز فصل برداشت 

بازار قیمت محصول کاهش یافته است. قیمت محصول 

سطح بسیار اندک تقاضای صادراتی در برزیل به دلیل 

محلی، در اراگویه به دلیل سرعت بسیار اندک صادرات 

محصول و در ایاالت متحده به دلیل ذخیره قابل توجه 

ار بسیار نسبی مقدتقریبا ثابت باقی مانده و یا به طور  ،انبار

 کمی کاهش یافته است.
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 دالر/تن (2019 ژوئنگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  227.5 7.3 1.8 5.8- 
)فرانسه(اتحادیه اروپا   215 1.9 1.7- 3 

ه دریای سیاهزحو  199.25 3.7- 12.5- 2- 
 -9.2 5.1 11.2 243 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2019 ژوئن) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  196.28 14 17.7 18.2 
 -0.1 7.2 7 183.5 حوزه دریای سیاه

 7.6 12.4 10.4 183.25 آرژانتین
 -4.3 7 6.2 184.5 اوکراین

 
 ( دالر/تن2019 ژوئن) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -4.6 3.5 2.4 435.5 تایلند
 -27 -6.2 -7.7 307.5 ویتنام
 -4.8 -1.3 0.3 361.25 هند

آمریکا متحده االتیا  478.75 0.5- 3.3- 12.9- 
 


