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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

به دلیل نگرانی از کاهش کیفیت محصول، ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی در        ژوئنجهانی گندم در ماه  قیمت

ییر  نیز تقریبا بدون تغقیمت صادراتی ذرت کننده، افزایش یافته است. در برخی از کشورهای عمده تولید 2017سال 

 ه داده است.باقی مانده است؛ در حالی که قیمت برنج به دلیل تقاضای بسیار زیاد به افزایش خود ادام

 

تقاضای پایدار در ماه ژوئن باعث افزایش بیشتر ، آسیادر 

قیمت برنج در کشورهای صادر کننده شده است. در سایر 

مناطق جنوبی نیز قیمت برنج افزایش یافته و در بنگالدش 

به رکورد جدیدی رسیده است که این موضوع ناشی از 

و  2017همزمانی کاهش محصول تولید شده در سال 

بوده است.  2016سال  کاهش تولید و واردات درهمچنین 

 2017بینی کاهش تولید برنج در سال در سریالنکا، پیش

 منجر به افزایش قیمت برنج در این کشور شده است.

قیمت غالت در ماه ژوئن با آغاز فصل در شرق آفریقا؛ 

برداشت ثابت مانده و یا کاهش را تجربه نموده است، 

قیمتی هرچند در بسیاری از مناطق در حدود رکورد 

در چند ماه گذشته به دلیل مانده است.خود باقی

عرضه محدود ناشی از بروز خشکسالی در فصل دوم 

و نگرانی در خصوص عملکرد  2016کشت سال 

پایین در سال جاری به دلیل حمله آفات و بارش 

 قیمت غالت به شدت افزایش یافته است. ،اندک
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 (تیر 10تا  خرداد 11) افزایش قیمت برنج و گندم و ثبات نسبی قیمت ذرت در ماه ژوئن، 

به طور عمومی           ماه ژوئن  ندم در  هانی گ مت ج قی

افزایش یافته است. قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریکا  

به         یافته و  ندکی افزایش  با نرخ ا ماه متوالی  برای دومین 

که نسبت به ماه مه دالر به ازای هر تن رسیده است  226

درصد   14درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته  13

صل از تاثیر کاهش          افزایش یافته صلی حا شار ف ست. ف ا

ستان       صل زم شت ف شی از بردا با توجه به  2017قیمت نا

های موجود در خصوص کاهش دسترسی به گندم  گزارش

شرایط     سب برای تبدیل به آرد و همچنین  با کیفیت منا

نامساعد تولید به دلیل شرایط آب و هوایی گرم و خشک     

شر      ست. بروز  شده ا صل بهار خنثی  سب در   در ف ایط نامنا

های تولید کننده در نیمکره شااامالی و      ساااایر کشاااور

همچنین در بخشی از استرالیا نیز در افزایش قیمت نقش  

در آرژانتین، به تاخیر افتادن فصل کشت به   داشته است.   

باعث افزایش قیمت گندم           دلیل وجود رطوبت در خاک 

 در ماه ژوئن شده است.

مت   هانی قی ماه ژوئن تقر ذرت  ج باقی       در  بت  ثا با  ی

در  آمریکا  در ایاالت متحدهمانده اساات، قیمت پایه ذرت 

به     ژوئن ماه   یانگین  به ازای هر تن   158به طور م دالر 

قیمت ماه گذشاته تغییری نداشاته و   رسایده که نسابت   

شته         سال گذ شابه  سبت به مدت م صد کاهش    13ن در

قیمت در آغاز ماه جاری به      یافته اسااات. پز از افزایش   

در خصاااوص شااارایط آب و هوایی گرم در   گرانیندلیل 

صلی تولید کننده   شت محصول    ومناطق ا ر  دتاخیر در ک

های آوریل و مه قیمت محصول در  برخی از مناطق در ماه

یل بهبود شااارایط آب و هوایی         به دل مه  ماه  مه دوم  نی

کاهش یافت. در منطقه دریای سیاه، قیمت ذرت به دلیل   

ت در حالی که در منطقه     ثبات تقاضاااا ثابت مانده اسااا       

سال      شت  صل بردا  2017آمریکای جنوبی به دلیل آغاز ف

 ت.کاهش یافته اس فراوانی تولید قیمت ذرتبینی و پیش

( در ماه  2002-04=100شااااخی قیمت برنج فائو    

ته و      یاف ماه متوالی افزایش  به طور  ژوئن برای هفتمین 

سیده   209میانگین به شته   واحد ر سبت به ماه گذ  4که ن

درصااد افزایش یافته اساات. قیمت صااادراتی برنج در ماه  

شور  ضای     ژوئن در ک صادر کننده به دلیل تامین تقا های 

های   و بنگالدش در هفته ایران هایی مانند عراق،    کشاااور

ست. پیش  سط  اخیر افزایش یافته ا بینی افزایش خرید تو

زایش  تمایل به اف کشورهای فلیپین، بنگالدش و سریالنکا  

های صاااادر کننده را افزایش داده  ر بین کشاااوردرآمد د

اسااات. تنها با رسااایدن به روزهای پایانی ماه به من ور            

کاهش فشااار قیمتی، ایجاد عرضااه پایدار و جلوگیری از  

کاهش تقاضای جدید یارانه قمیتی به محصول اختصاص     

ست. در ایاالت متحده آمریکا فروش محصول      شده ا داده 

ز دساات رفتن محصااول به دلیل  به عراق در کنار نگرانی ا

بروز سیل و روند مناسب صادرات منجر به افزایش بیشتر      

سرعت زیاد معامالت   قیمت برنج در این کشور شده است.   

  در اروگوئه و آرزانتین نیز افزایش قیمت را در پی داشااته

اسااات. هرچند که قیمت محصاااول در برزیل به دلیل          

روندی نزولی  کاهش تمایل خریداران و تغییرات نرخ ارز     

  را طی کرده است.
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 دالر/تن (2017 ژانویهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

متحدهایاالت   226.25 13 14.1 14.3 
 2 -1.4 0.3 187.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  188.25 0.8 2- 0.5 
 -9.3 -0.7 1 190.5 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -12.6 -0.6 0.1 157.82 ایاالت متحده
ه دریای سیاهحوز  172 0.7 1 16.5- 

 -21 -5 -3.8 155.25 آرژانتین
 -16 0.5 0.5 171.8 اکراین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 3 22 9.2 469.2 تایلند
 12.2 13.6 14.1 378.4 ویتنام
 3.9 9 4.2 375 هند

متحدهاالتیا  445 6.4 12.7 0.7- 
 


