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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

صادراتی گندم و ذرت در ماه ژانویه به دلیل افزایش شدت مبادالت تجاری به طور کلی افزایش یافته است. قیمت 

دلیل برداشته شدن فشار برداشت و از سوی دیگر به دلیل تأثیر بالقوه شرایط نامساعد  همچنین قیمت جهانی برنج به

 آب و هوایی بر روی تجارت افزایش یافته است.

  

در جنوب آفریقا، به دلیل 

انداز نامناسب تولید در سال چشم

، قیمت ذرت به دلیل عرضه 2020

محدود و کاهش ارزش پول ملی 

الخصوص در قیمت ذرت علی

 زیمباوه افزایش یافته است.

شرق آفریقا، قیمت غالت دانه درشت در ماه ژانویه به دلیل در 

و تشدید شرایط  2019کاهش سالیانه تولید این محصوالت در سال 

عد اقتصاد کالن در کشورهای سودان و سودان جنوبی در کل نامسا

. بارش سنگین باران در گرفتمنطقه در سطح نسبتا باالیی قرار 

های کشاورزی و بازاریابی را که اخالل در فعالیتاواخر سال گذشته 

به دنبال داشت نیز باعث پایداری قیمت باالی محصوالت در بسیاری 

 است.از کشورهای این منطقه شده 
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 (بهمن 11 تا دی 11) افزایش قیمت جهانی غالت در ماه ژانویه

به طور عمومی  ژانویهگندم در ماه  جهانیقیمت 

بل این افزایش قیمت از تقاضای صادراتی قا ،یافته افزایش

انداز تولید در برخی از توجه و نگرانی در خصوص چشم

کشورهای عمده تولید کننده ناشی شده است. در ایاالت 

متحده آمریکا سابقه تاریخی سطح زیرکشت کم گندم در 

فصل زمستان باعث افزایش قیمت شده است و قیمت پایه 

چهارمین ماه متوالی افزایش گندم ایاالت متحده برای 

ده  دالر به ازای هر تن رسی 237یافته و به طور متوسط به 

که نشان دهنده رشد پنج درصدی نسبت به ماه دسامبر 

قیمت ماهانه محصول به دلیل افزایش است. در آرژانتین 

سرعت مبادالت و محدودیت دسترسی به کاالی قابل 

در  هرچنددرصد افزایش یافته  10صادرات بیش از 

مجموع قیمت گندم به دلیل عرضه قابل توجه محصول 

تری قرار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح پایین

 . دارد

در ماه ژانویه در قیمت ذرت صادراتی به طور مشابه 

سطح باالتری قرار دارد و حتی از قیمت در مدت مشابه 

سال گذشته نیز بیشتر است. قیمت پایه ذرت ایاالت 

دالر به ازای  172قیمت ده آمریکا به طور متوسط به متح

هر تن رسیده که دو درصد بیشتر از قیمت در ماه دسامبر 

درصد  4بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 

افزایش یافته است. در ایاالت متحده آمریکا افزایش قیمت 

ناشی از تاخیر در برداشت محصول در برخی از مناطق و 

بازنگری دک صادرات محصول بوده، در حالی که افزایش ان

 بینی در خصوص ذخیره انبار محصول ذرتپیش یکاهش

نیز در افزایش قیمت نقش داشته  2019-20در سال 

در میان سایر کشورهای عمده صادرکننده قیمت است. 

صادراتی ذرت در ماه ژانویه به دلیل همزمانی فشار فصلی 

حصول به شدت افزایش و تداوم تقاضای برای صادرات م

به طور مشابه تقاضا قابل توجه کشورهای  .یافته است

آسیایی باعث افزایش قیمت ذرت در کشور اوکراین شده 

 است.

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

 درصدی به طور متوسط به  1.5ا افزایش ب زانویهدر ماه 

است. قیمت برنج در تمامی بازارهای  رسیده درصد 224.9

به خصوص در مورد برنج مرغوب واریته ایندیکا افزایش 

ثابت  رید محصول تقریباًهرچند تمایل برای خیافته است. 

بسیاری از باقی مانده و قیمت صادراتی در ماه ژانویه در 

ثیر أکشورهای آسیایی به دلیل کاهش فشار برداشت و ت

کنندگان انی بر تولید برخی از عرضهماندگار  باران تابست

ر وافزایش اندکی داشته است. تأثیر این تحوالت در کش

محسوس بوده به طوری که عرضه کم آب  مالًتایلند  کا

برای آبیاری تمایل برای کشت خارج از فصل را افزایش 

دالر  به  468داد در نتیجه قیمت برنج سفید تایلندی به 

درصدی  4ه نشان دهنده رشد ازای هر تن افزایش یافت ک

نسبت به ماه دسامبر بوده و به این ترتیب قیمت برنج به 

 رسیده است. 2018بیشترین سطح از ماه می سال 

همچنین قیمت برنج در پاکستان به دلیل افزایش هزینه 

حمل و نقل و انتظارات در خصوص افزایش فروش محصول 

محدودیت به کشور چین افزایش یافته است. در حالی که 

دسترسی به محصول و روند با ثبات فروش باعث افزایش 

برنج ایاالت متحده آمریکا برای چهارمین ماه متوالی قیمت 

شد همچنین وجود همین شرایط قیمت برنج در برزیل را 

به بیشترین سطح خود در طی دو سال گذشته رسانده 

  است.
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 دالر/تن (2020 ژانویهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  237 5.2 11.6 0.5- 
 -0.77 12.3 4.6 221.25 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  225.5 4.9 12 6.9- 
 -3.3 -1 11.5 226.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2020 ژانویه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  171.65 2.3 2.3 3.5 
 2.5 10 4.7 180 حوزه دریای سیاه

 7.3 18.3 7.1 185.25 آرژانتین
 2.2 8.5 3.7 180.4 اوکراین

 
 ( دالر/تن2020 ژانویه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 8.3 6.3 4.2 468 تایلند
 -4 2 2.2 331 ویتنام
 -0.8 -1.7 0.6 357 هند

آمریکا متحده االتیا  532.5 3.4 4.6 2.6 
 


