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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ابل، در مق کاهش یافته استدر ماه نوامبر  چشمگیر محصولزمان عرضه  فرارسیدنو ذرت به دلیل جهانی گندم  قیمت

 ه است.شد این محصولکاهش قیمت  باعث برداشت محصول برنج

کاهش ارزش پول ملی در کنار  در جنوب آفریقا، در کشور زیمباوه

محدودیت منابع ارزی خارجی باعث محدودیت واردات محصوالت 

و افزایش قیمت غالت شده است. همچنین در سایر مناطق جنوب 

در بسیاری  2018قاره آفریقا، کاهش برداشت محصول در سال 

از کشورها باعث افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 شده است.

در شرق آفریقا و در کشور سودان، با وجود تداوم 

کاهش شدید ارزش پول ملی  ،برداشت محصول

 به طوری غالت را به دنبال داشته؛ افزایش قیمت

که قیمت این محصوالت به بیشترین سطح خود 

 رسیده است.
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 (آذر 9تا  آبان 10) کاهش قیمت غالت در ماه نوامبر

نوامبر کاهش یافته است. در ماه گندم جهانی قیمت 

قیمت پایه گندم در ایاالت متحده آمریکا با میانگین 

دالر به  232 بهکاهشی سه درصدی نسبت به ماه اکتبر 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  کهرسیده ازای هر تن 

 ناشی از کاهش ماهیانه قیمت کاهش یافته است. درصد 5

افزایش رقابت برای صادرات محصول و همچنین عرضه 

قابل توجه گندم است. هرچند، بروز شرایط نامناسب 

و  کره شمالیدر کشورهای نیم 2019کشت زمستانه سال 

نگرانی در خصوص میزان برداشت محصول در کشورهای 

از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده  کره جنوبینیم

در خصوص تولید محصول در سال  نیبا وجود نگرااست. 

، قیمت محصول صادراتی در کشورهای آرژانتین و 2018

استرالیا به دلیل فشار فصلی برداشت محصول به شدت 

 کاهش یافته است.

قیمت ذرت در ماه نوامبر تا حدودی کاهش یافته 

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا در است. 

که  دالر به ازای هر تن بوده 160در حدود  نوامبرماه 

اکتبر مقدار اندکی کاهش یافته اما نسبت به نسبت به ماه 

درصدی را ثبت کرده  8مدت مشابه سال گذشته کاهشی 

است. اتمام برداشت محصول در کشورهای عمده تولید 

کننده در کنار رقابت شدید برای صادرات محصول از جمله 

مچنین کاهش ه دالیل کاهش قیمت ذرت بوده است.

نیز دلیل دیگر کاهش قیمت ذرت است.  قیمت نفت خام

 ،اوکراین خصوصاًمکننده در بین کشورهای عمده صادر

کاهش  ،عرضه قابل توجه محصول به منظور صادرات

رد باعث ثبت رکو این مسئله که را به دنبال داشتهقیمت 

در حالی که در آرژانتین، است؛  جدیدی در این زمینه شده

انداز مثبت تولید در محصول ناشی از چشمکاهش قیمت 

 بوده است. 2019سال 

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

درصد کاهش  1.2که نسبت به ماه نوامبر  213.8نوامبر به 

ماه گذشته رسیده  14یافته و به کمترین مقدار خود در 

 قیمت برنج واریته ،است. به جز چند استثنای قابل توجه

در بسیاری از کشورهای قاره آسیا به صورت فصلی کا ایندی

کاهش یافته است. بیشترین کاهش قیمت این واریته در 

ه این کاهش ناشی از برداشت پاکستان اتفاق افتاده ک

، عدم وجود تقاضا و کاهش ارزش پول ملی در محصول

 للیر تایلند نیز به داکستان است. قیمت برنج صادراتی دپ

ضه ناشی از برداشت محصول در کنار افزایش افزایش عر

روندی کاهشی را تجربه کرده است.  ،رقابت برای صادرات

خرید داخلی محصول به همراه تغییرات نرخ ارز  ،در مقابل

پایداری روند افزایشی تقاضا و ایجاد انتظارات برای باعث 

فروش محصول به کشورهای فیلیپین و ویتنام شده است. 

برنج ایندیکا در کشورهای آرژانتین،  ، قیمتدر آمریکا

گوئه تقریبا ثابت بوده، اما در وایاالت متحده آمریکا و ار

برزیل به دلیل کاهش نرخ ارز و تقاضای داخلی قیمت برنج 

 .کاهش یافته است

.
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 دالر/تن (2018 نوامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  232 3.2- 7.1- 5.3 
 22.2 -5.3 -1 232.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  226 2.5- 1.7- 17.7 
 22.9 -8.9 -5.7 220 آرژانتین

 
 دالر/تن( 2018 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  159.84 0.2- 1.5- 7.8 
 1.2 -12.5 -0.2 165.25 حوزه دریای سیاه

 7.3 -4.2 -0.9 161 آرژانتین
کراینوا  167 0.6- 12.3- 2.5 

 
 ( دالر/تن2018 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -0.2 -0.8 -2 423 تایلند
 6.6 4.8 1.4 387.2 ویتنام
 -3.2 -5.1 1.1 354 هند

آمریکا متحده االتیا  508.6 0.2- 4.9- 1.4- 
 


