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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

قیمت گندم در آمریکای شخخخمالی و   بطوریکه را طی نموده اسخخخت نامشخخخ  جهانی گندم در ماه مه روندی  قیمت

داشخخته در منطقه دریای سخخیاه و آریانتین قیمت این   ینامسخخا د تولید روندی اازایشخخاتحادیه اروپا به دلیل شخخرایط 

قیمت صخخادراتی ترت به طور  مومی بابت باقی مانده در والی که قیمت   محصخخوت تا ودودی کاهی یااته اسخخت. 

 صادراتی برنج به دلیل اازایی تقاضا اازایی یااته است.

 

دانه درشت قیمت غالت  آاریقا؛ غربدر 

به طور اصلی در ماه مه اازایی یااته و به 

سطحی باالتر از قیمت گذشته رسیده 

در نیجریه، به دلیل کمبود محصوت است. 

تولید شده در سات گذشته و کاهی 

واردات اازایی قیمت چشمگیرتر بوده؛ 

ا ث همچنین کاهی ارزش پوت ملی ب

تقویت قیمت مواد غذایی شده و از سوی 

زایی هزینه ومل دیگر وجود ناامنی و اا

  .قیمت شده است و نقل با ث تشدید

قیمت برنج در بنگالدش به ، آسیادر 

دلیل کاهی  رضه ناشی از کاهی 

و وقوع  2016تولید و واردات در سات 

به شدت اازایی  2017سیل در سات 

یااته و به رکورد جدیدی رسیده است. 

های قیمت این محصوت در سایر کشور

ر د است کننده نیز اازایی یااتهصادر

در سایر مناطق قیمت این  کهوالی

 محصوت تقریبا با ببات بوده است.

روند در شرق آاریقا؛ قیمت غالت 

اازایشی چند ماه گذشته خود را در 

و به نزدیکی  ماه مه نیز ادامه داده

ی الگورکورد قیمتی خود رسیده است. 

با توجه به کاهی  رضه اصلی قیمت 

ناشی از بروز خشکسالی در اصل دوم 

و نااطمینانی در  2016سات کشت 

د محصوت در سات خصوص تولی

ش نامناسب و ومله به دلیل بار 2017

 آاات تشدید شده است. 
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 (خرداد 10تا  اردیبهشت 11) روند مبهم قیمت گندم و ثبات نسبی قیمت ذرت در ماه مه

پایه   قیمتپس از کاهی قیمت در دو ماه گذشخخخته، 

اازایی   مه در ماه   ایاالت متحده امریکا    صخخخادراتی گندم 

دالر به ازای هر تن رسخخیده اسخخت.  200یااته و به ودود 

درصد و   5ماه آوریل قیمت گندم در این کشور نسبت به   

شته در ودود         سات گذ شابه  سبت به مدت م صد    4ن در

ی  ایرشد داشته است. این اازایی قیمت نشان دهنده ااز   

کیفیت   همچنین و  نگرانی در خصخخخوص شخخخرایط تولید  

؛ همچنین اازایی  اسخخت 2017سخخات  محصخخوت تولیدی

تقاضا نیز تا ودودی در اازایی قیمت محصوت موبر بوده   

نا    به دلیل          اسخخخت. در کا دا و اتحادیه اروپا، قیمت گندم 

شخخخرایط نامسخخخا د آب و هوایی و تابیر آن بر روی تولید  

ست. در مقابل، در منطقه دریای      صوت اازایی یااته ا مح

و کاهی سخخر ت  سخخیاه، روند مناسخخب تولید محصخخوت  

یت    عال با وجود اازایی ارزش پوت ملی،      ا جاری،  های ت

  ر آریانتین،است. د  کاهی قیمت گندم را به دنبات داشته 

صادراتی گندم ب  سب تولید    اقیمت  توجه به دورنمای منا

 ومین ماه متوالی کاهی یااته است.برای د

مه  در ماه  آمریکا   پایه ترت در ایاالت متحده    قیمت  

دالر به ازای    158تقریبا بابت مانده و به طور میانگین به         

شته            سات گذ شابه  سبت به مدت م سیده که ن هر تن ر

ست. نگرانی    7ود ود صد کاهی یااته ا های موجود در  در

صوت تا        شت مح صوص بارش باران و بروز تاخیر در کا خ

ودودی با ث اازایی قیمت شده؛ هرچند، اازایی قیمت  

به دلیل  رضه بسیار زیاد محصوت و صادرات بسیار اندک     

خنثی شده است. اازایی بسیار زیاد برداشت محصوت در       

ست      آمریکای جنوبی با ث شده ا صوت  کاهی قیمت مح

ضخخه دریای سخخیاه نیز قیمت صخخادراتی محصخخوت و در وو

 بابت مانده است. تقریباً

( در ماه  2002-04=100شخخخاخ  قیمت برنج اا)و    

واود رسیده است که نسبت      202به طور میانگین به  مه

شترین        2به ماه آوریل  ست و به بی صد اازایی یااته ا در

سات  ست. انتظار      2015 مقدار خود از ماه اکتبر  سیده ا ر

صادراتی در کشور     ست که قیمت برنج  های  مده  بر این ا

نده صخخخادر بد.         یکن یا کای جنوبی اازایی  قه آمری منط

بیشترین مقدار اازایی قیمت برنج مربوط به کشور تایلند  

 430بوده اسخخت که قیمت برنج سخخفید در این کشخخور با  

قدار خود د     به بیشخخخترین م به ازای هر تن  ماه    9ر دالر 

ست. اازایی      سیده ا درصدی قیمت محصوت    9گذشته ر

به منظور تامین نیاز داخلی این    با ورود بنگالدش به بازار    

های  ای از کشور که ب ی  مدههمزمان شده است   کشور  

  های م تلف در ماهکننده به دنیات تامین نیاز کشور صادر 

گویی به و در نتیجه  دم توان پاسخخخ  رمضخخخان هسخخختند

ضاای قیمت برن   تقا ست  جضای ا س . اازایی یااته ا وی از 

انتشخخخار اخباری مبنی بر خرید قریب الوقوع برنج     دیگر، 

توسخخط ایلینین اازایی قیمت محصخخوت در تایلند را به  

اازایی قیمت برنج در سخخخایر   دنبات داشخخخته و متعاقباً     

ر  دهای تولید کننده نظیر هند، پاکستان و ویتنام را کشور

ته اسخخخت.   پی هد    داشخخخ نام تع بل   در ویت قا به   مت لت  دو

ضای این کشور  تامین برنج با ث  برایبنگالدش    مورد تقا

. در ایاالت متحده نیز را در پی داشته است  اازایی قیمت 

شت با ث اازایی قیمت برنج     صل ک  وبه تعویق ااتادن ا

هشخت ماه گذشخته     قیمت برنج در به سخطح رسخیدن آن  

 شده است.
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 دالر/تن (2017 ژانویهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 3.6 -4.7 5 202 ایاالت متحده
 6.7 -2.1 2.9 187.2 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  186.8 0.8- 2.3- 3.4- 
 -6.6 1.3 -0.3 188.6 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -6.8 -3.2 0.6 157.73 ایاالت متحده
ه دریای سیاهحوز  170.8 0 0 8.7- 

 -13.6 -10 -1.9 161.4 آرژانتین
 -9.9 0.1 0 171 اکراین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -4 11.9 9 429.67 تایلند
 -4.1 1.6 0.9 331.5 ویتنام
 4 4.3 2.9 360 هند

متحدهاالتیا  418.25 3.4 4.3 5.4- 
 


