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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

 جهاندر سطح انداز مناسب عرضه ژوئن به دلیل فشار ناشی از برداشت محصول جدید و چشمدر ماه قیمت صادراتی گندم 

ادامه داده است. قیمت برنج برای نخستین بار از آغاز سال جدید میالدی به دلیل رکود در معامالت روند کاهشی خود را 

کاهش یافته است. در مقابل قیمت ذرت پس از طی کردن روند کاهشی در چند ماه گذشته به دلیل تقاضای قابل توجه جهانی 

 .ستاعد تولید در ایاالت متحده آمریکا افزایش یافته اسو شرایط نام

 

رکزی، قیمت حبوبات آمریکای مدر 

به دلیل فشار تقاضای فصلی و 

همزمانی آن با تقاضای شدید داخلی 

المللی که ناشی از گسترش و بین

بوده در ماه ژوئن  19-بیماری کوئید

به شدت افزایش یافته و در برخی از 

ها رکورد تاریخی قیمت این کشور

 .جا شده استمحصوالت جابه

، قیمت غالت دانه درشت در ماه ژوئن به در شرق آفریقا

دلیل برداشت محصول و همچنین کاهش سطح قرنطینه 

و در نتیجه بهبود  19-گیری بیماری کوئیدناشی از همه

دسترسی به بازار کاهش یافته است. در مقابل در کشور 

سودان، به دلیل عرضه داخلی محدود، کاهش ارزش پول 

گیری بیماری که های جلوگیری از همهملی و سیاست

باعث ایجاد در زنجیره عرضه شده قیمت محصوالت به 

 ای افزایش یافته است.طور مداوم و با سرعت قابل مالحظه
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 (تیر 9تا  خرداد 11) ژوئندر ماه  ذرتقیمت  افزایشو  برنجقیمت جهانی گندم و کاهش 

ژوئن برای دومین ماه متوالی قیمت جهانی گندم در ماه 

بهبود ، کره شمالیبرداشت محصول در نیمبه دلیل 

انداز تولید در تعدادی از کشورهای صادر کننده و چشم

بینی افزایش میانگین عرضه محصول به بیش از سطح پیش

کاهش یافته  ،21/2020انداز تولید در سال شمشده در چ

ر ماه دقیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریکا  میانگین است.

نسبت به ماه دالر به ازای هر تن رسیده که  216به  ژوئن

و نسبت به مدت مشابه سال درصد کاهش یافته  3 می

کره جنوبی در در نیم. درصد کاهش یافته است 5، 2019

قیمت گندم به دلیل بازنگری و افزایش  کشور استرالیا

درصد کاهش یافته در  10انداز تولید قیمت محصول چشم

حالی که در آرژانتین، نگرانی در خصوص بروز شرایط آب و 

هوایی خشک در زمان کشت محصول در برخی از مناطق 

 .باعث افزایش قیمت محصول شده استتولید کننده 

پس از طی کردن روندی کاهشی قیمت صادراتی ذرت 

افزایش یافته است. میانگین  در چهار ماه گذشته در ماه ژوئن

دالر  149به  قیمت پایه محصول ذرت ایاالت متحده آمریکا

درصد افزایش  3به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه می 

 24یافته اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 

افزایش قیمت ذرت در ماه ژوئن درصدی را ثبت کرده است. 

 گذاری شرایط آب و هوایصوص تأثیرناشی از نگرانی در خ

محصول در ایاالت متحده آمریکا و همچنین کاهش  گرم بر

ریزی شده است. کشت نسبت به میزان برنامهسطح زیر

همچنین افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضای صادراتی 

اند. با این وجود، تهمحصول در افزایش قیمت نقش داش

انداز دسترسی بسیار زیاد به محصول صادراتی و چشم

 است. ردهکافزایش قیمت را محدود  ،مناسب عرضه

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

 0.8ه رسیده که نسبت به ماه م 114.8به طور میانگین به 

درصد کاهش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

دهد. کاهش اخیر قیمت درصدی را نشان می 14افزایشی 

مساله  این اولین کاهش از آغاز سال جدید میالدی بوده که

اهش ک ناشی از کاهش تقاضا برای برنج واریته ایندیکا است.

قیمت برنج واریته ایندیکا در میان تمامی مراکز تولید برنج 

به دلیل برداشت  کشور ویتناممشهود بوده و این کاهش 

پائیزه، کاهش فروش برنج تازه و -تابستانه لسریعتر محصو

با ت. مشهودتر بوده اس تعلیق فروش برنج به کشور فیلیپین

های حمل دیتوجود عالقه خریداران آفریقایی و تداوم محدو

برنج در هندوستان نیز با قیمت  ،و کاهش ارزش روپیه و نقل

در مقابل در تایلند قیمت برنج به  .شودای عرضه مییارانه

دلیل تقویت پول ملی و عرضه محدود محصول افزایش یافته 

است. همچنین در پاکستان نیز قیمت برنج به دلیل فروش 

 دود برنج افزایشمحصول به کشورهای آفریقایی و عرضه مح

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  216.4 3- 4.7- 4.9- 
 -2.7 -2.1 -5.1 209.2 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  206.2 8.4- 3.3- 3.5 
 -0.5 -0.6 1.1 241.67 آرژانتین

 

 ( دالر/تن2020ژوئن ) ذرتآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  148.72 3.2 8- 24.2- 
 -1.7 2.5 4 180.4 حوزه دریای سیاه

 -18.5 -11.9 2.2 149.4 آرژانتین
کراینوا  180 2.9 1.6 2.4- 

 

 ( دالر/تن2020ژوئن ) برنجآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 23.1 5.3 0.2 536.25 تایلند
 33.3 8.3 -3.5 410 ویتنام
 5.2 7 -1.2 380 هند

آمریکا متحده االتیا  646 0 11.2 34.9 
 


