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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ساعد آب و هوایی      میو ذرت در ماه جهانی گندم  قیمت شرایط نام صوص  ر  دو اثر آن بر تولید به دلیل نگرانی در خ

لی  مبه دلیل خنثی شدن اثر کاهش ارزش پولی  برنج نیز  جهانیافزایش یافته است. قیمت  کننده مناطق اصلی تولید 

 .مانده استتقاضای قابل توجه کشورهای جنوب شرق آسیا تقریبا ثابت باقی بدلیل ،در کشورهای صادرکننده

در  جنوبی، قیمت ذرت زرد و گندمآمریکای در 

کننده افزایش یافته مناطق عمده تولیدکننده و صادر

آرژانتین سطح قیمت نسبت به ماه است. در برزیل و 

 و باعث سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته می

افزایش قیمت وارداتی در مناطق جنوبی شده است. 

به دلیل انتظار کاهش قیمت ذرت در هر دو کشور 

ر داست تولید و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته 

حالی که قیمت گندم به دلیل همزمانی روند فصلی و 

 کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است.

در کشور سودان؛ قیمت در شرق آفریقا؛ 

مواد غذایی عمده مانند سورگوم، ارزن 

پس از کاهش موقتی در دو ماه و گندم 

در ماه می به شدت افزایش  گذشته

مواد  قیمت اخیر افزایش یافته است.

ناشی از نگرانی در خصوص  غذایی

و همزمانی آن  2018میزان تولید سال 

با کاهش ارزش پول ملی و حذف یارانه 

 گندم بوده است.

اراگوئه، و در نیک در آمریکای مرکزی

به دلیل  قیمت ذرت سفید در ماه می

تشدید فشار فصلی ناشی از افزایش 

های قیمت سوخت و تداوم ناآرامی

ه باجتماعی به شدت افزایش یافته است. 

طور کلی، قیمت ذرت سفید در مناطق 

جنوبی نسبت به مدت مشابه سال 

 رای بیشتگذشته به طور قابل مالحظه

 است.
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 (خرداد 10تا  اردیبهشت 11) یمقیمت غالت در ماه بیشتر افزایش 

به دلیل نگرانی در  مهدر ماه  صادراتیقیمت گندم 

خصوص شرایط آب و هوایی خشک در کشورهای عمده 

تولید کننده افزایش یافته است. میانگین قیمت پایه گندم 

 بودهدالر به ازای هر تن  250در ایاالت متحده آمریکا برابر 

درصد و و نسبت به ماه مه سال  4که نسبت به ماه آوریل 

انداز درصد افزایش یافته است. هرچند چشم 25، 2017

توان رقابتی گندم افزایش تولید و افزایش ارزش دالر 

ایاالت متحده را کاهش داده و افزایش قیمت را محدود 

قیمت گندم صادراتی آرژانتین به دلیل کاهش کرده است. 

ملی و افزایش تقاضای ناشی از آن افزایش قابل  ارزش پول

درصد  14توجهی داشته به طوری که نسبت به ماه آوریل 

درصد افزایش یافته است.  40و نسبت به سه ماه گذشته 

درصد رشد  7در استرالیا، قیمت در ماه آوریل در حدود 

 30کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 

این افزایش قیمت ناشی از بروز  درصدی را تجربه نموده.

آب و هوایی خشک که منجر به ایجاد شرایط شرایط 

نامناسب کشت در مناطق عمده تولید شده است، به وقوع 

 پیوسته است.

افزایش  یمدر ماه به طور کلی  ذرت جهانیقیمت 

یمت قمیانگین  .یافته است )به استثنای کشور اوکراین(

دالر  179این ماه به در آمریکا  در ایاالت متحدهپایه ذرت 

 3گذشته قیمت ماه به که نسبت  به ازای هر تن رسیده

درصد  14درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

در آغاز ماه می قیمت ذرت صادراتی  افزایش یافته است.

 سب تولید در برزیلانداز نامنامایاالت متحده به دلیل چش

در این دو کشور ولید و آرژانتین و کاهش شدید میزان ت

نسبت به تولید قابل توجه سال گذشته به شدت افزایش 

دراتی ایاالت متحده ، اما در ادامه قیمت ذرت صایافته است

در  به دلیل کاهش تمایل خریداران کاهش یافته است.

تولید کاهش قیمتی فشار  ،کاهش تقاضانتین اآرژ

ه دو کاهش ارزش پول ملی را خنثی نموبینی شده پیش

است. در کشور اوکراین، قیمت ذرت صادراتی به دلیل 

 بسیار زیاد و کاهش تقاضا کاهش یافته است. یفشار رقابت

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

 آوریلواحد رسیده که نسبت به ماه  230.4میانگین به 

تغییر چندانی نداشته است. قیمت صادراتی برنج سفید 

های آسیایی ،به استثنای ایندیکا در تمامی کشورواریته 

هند و تایلند که کاهش ارزش پول قیمت صادراتی را به 

نرخ دالر کاهش داده است، افزایش یافته است. در حالی 

کنندگان مشغول تامین سفارشات گذشته کشور که عرضه

اندونزی بودند خرید برنج توسط فیلیپین و مالزی باعث 

محصول شده است. قیمت برنج نیمه  افزایش قیمت این

عدم وجود تقاضا توسط کشورهای آفریقایی  لآماده به دلی

های هند و تایلند کاهش یافته و تغییرات نرخ ارز در کشور

است. در آمریکا به دلیل وجود فاصله چند ماهه تا عرضه 

دسترسی به غالت  یتمحصول جدید و افزایش محدود

. شده استاین محصوالت  افزایش قیمتباعث  ،دانه بلند

روش محصول به عراق قیمت برنج در اروگوئه حالی که فدر 

کاهش را افزایش داده است. در مقابل در کشور برزیل، 

دی تا حدو ملی تغییرات ارزش پولبه قیمت برنج سفید 

ا رقابل توجه اثر کاهش پایدار تولید برنج و تقاضای در 

  .جبران نموده است

.
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 دالر/تن (2018 یمگندم )آخرین قیمت  منطقه
رصد تغییراتد  

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  249.6 3.9 4.1 24.7 
)فرانسه(اتحادیه اروپا   205.8 1.4- 1 9.9 

ه دریای سیاهزحو  212.8 0.1 5.6 19.9 
 38.3 38.2 14.1 260.8 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 یم) ذرتآخرین قیمت  منطقه

رصد تغییراتد  

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  179.33 2.7 9.4 13.7 
ه دریای سیاهحوز  199.4 2.3- 9.4 16.7 

 18.7 8.1 1 191.6 آرژانتین
 18 12.1 -3.2 201.75 اکراین

 
 دالر/تن (2018 یم) برنجآخرین قیمت  منطقه

رصد تغییراتد  

 سالیانه ماههسه ماههکی

 11 3.1 -0.1 477 تایلند
 28.7 7.2 4.3 462.5 ویتنام
 5.8 -2.4 -0.8 380.75 هند

آمریکا متحدهاالتیا  550.25 1.3 2.5 31.6 
 


